
 

A seca deve-se à ausência ou diminuição de chuva 

ou à dificuldade / impossibilidade de fazer chegar a 

água à população, campos agrícolas ou industria. 

Redobre os cuidados com a poupança de água: 

• Não encha tanques ou piscinas - está a gastar 

água necessária a outras pessoas. 

• Feche ligeiramente as torneiras de segurança - 

diminui o caudal de água. 

• Em caso de cortes de fornecimento de água 

armazene só a quantidade que vai necessitar - 

se sobrar, não a deite fora, reutilize-a. 

• Durante uma seca a qualidade da água pode 

deteriorar-se. Em caso de dúvida ferva-a durante 

10 minutos antes de a beber. 

 

 

 

Unidade de Saúde Pública do Alentejo 

Litoral - Núcleo de Santiago do Cacém  

O que fazer em caso de seca 

Lembre-se preserve 

a Água! 

Fonte:http://diversuslife.blogspot.com/ 

Fonte:http://mosaicofluido.com.br/blog/index.php/tag/vector-illustration/ 

Fonte:http://pt.hereisfree.com/materials/



 

 

A água é um recurso natural limitado e essencial à vida.  

A sua distribuição no planeta e no nosso país, não é igual. 

A sua falta é um problema mundial. 

Com o crescimento da população, o desenvolvimento agrí-

cola e industrial, é cada vez mais difícil satisfazer as necessi-

dades crescentes de água. 

Sendo a água património comum cada um de nós deve 

sentir-se responsável pelo uso que dela faz. 

Os fenómenos de seca são cada vez mais acentuados, pelo 

que a sua poupança é cada vez mais importante.  

Muita água é gasta desnecessariamente porque se julga 

inesgotável. 

REDUZA O CONSUMO em casa, no local de trabalho 

ou na escola.  

Siga as recomendações contidas neste 

folheto e divulgue-as. 

 

 

 

 

 

• Reduza o consumo de água na lavagem do carro. 

Procure lavá-lo com menos frequência. 

• Utilize baldes de água; evite a mangueira, se a 

usar, feche a torneira quando não precisa de água. 

Vamos poupar água? 

• Opte por eletrodomésti-

cos de menor consumo 

de água e eletricidade. 

• Utilize as máquinas de 

lavar roupa e loiça com 

a carga completa.  

• Quando tiver pouca quantidade de roupa lave-a à 

mão.  Aproveite alguma água para lavar o chão. 

• Se lavar a loiça manualmente utilize a bacia do 

lava-loiça ou um alguidar. Evite lavá-la em água 

corrente.   

 

 

 

• Nunca regue o jardim 

nas horas de maior 

calor. Poupa a água 

que se perde com o 

calor do sol. 

• Se possível faça a 

rega com água de poços e ribeiros, recupere a água 

da chuva ou reutilize a de uso doméstico (ex.: de 

lavagem de fruta e legumes). 

• Há plantas que necessitam pouca água, evite regá-

las sem necessidade. 

• Cubra a terra do jardim com casca de pinheiro ou 

outro material apropriado. Conserva a humidade da 

terra. 

• Instale um misturador de 

água quente e fria nas 

torneiras - evita o desper-

dício de água; 

• Não deixe as torneiras a 

pingar; 

• Mantenha em bom estado a canalização e tornei-

ras, autoclismo e máquinas. 

• Se um cano rebentar chame de imediato 

um canalizador. 

• Se detetar uma fuga de água na via pública (rua 

ou jardim) avise a Câmara Municipal ou outra enti-

dade competente. 

⇒ Casa de Banho 

• Evite os banhos de imersão. 

• Tome duches rápidos e não 

deixe a água a correr enquanto se 

ensaboa. 

• Feche a torneira enquanto escova 

os dentes ou se barbeia. 

• Descarregue o autoclismo só quando for necessá-

rio e não use a sanita como caixote do lixo. 

• Reduza a quantidade de água por  descarga do 

autoclismo. Coloque uma garrafa de plástico cheia 

de água no depósito, ou opte por um autoclismo 

com depósito duplo. 

⇒ Jardim 

⇒ Canalização 

⇒ Lavagem 
do carro 

⇒ Cozinha 

Fonte:Folheto INAG 

Fonte:http://deise.info/?cat=29&paged=14 

               Fonte:http://blog.grupocaixaseguros.com.br/2011/12/carroceria-100/ 

Fonte:http://www.imagensdahora.com.br/clipart/

cliparts_path/3729/cozinheira_12/ 

Fonte:http://www.aquerts.com.br/noticias/2.htm 


