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Fact Sheet #9 

A nutrição na gestão sustentável da água 

O Dia Mundial da Água assinala-se a 22 de março de cada ano desde 1993 e pretende 

consciencializar a população mundial para aqueles que vivem sem acesso a água potável, que 

totalizam mais de dois mil milhões de pessoas. O tema deste ano é sobre “Água e Alterações 

Climáticas" e como estas duas são indissociáveis. A água é o cerne do desenvolvimento 

sustentável, sendo fundamental para o desenvolvimento socioeconómico, os ecossistemas 

saudáveis e para a própria sobrevivência humana. A água é vital para reduzir a carga global de 

doenças e melhorar a saúde, o bem-estar e a produtividade das populações1.  

O seu consumo diário é essencial para a saúde física e mental2. O estado adequado de hidratação 

é a condição presumida dos indivíduos saudáveis que mantêm o equilíbrio hídrico corporal3. A 

cor da urina é um bom indicador do estado de hidratação, sendo que um estado de hidratação 

adequado resulta numa urina de cor amarela pálida. É importante reconhecer os sinais de 

desidratação, nomeadamente: mucosas secas ou viscosas (boca, língua), fadiga, cefaleia, 

náusea, fraqueza e irritabilidade2.  

O aporte de água para o organismo é realizado através de três fontes principais: água ingerida, 

água dos alimentos consumidos e a água produzida via metabolismo oxidativo no organismo. 

O aporte de água é suprido principalmente através do consumo de água potável e outras 

bebidas (80%), bem como pela água contida nos alimentos (20%). Destaca-se por ordem 

decrescente em teor de água os alimentos que contribuem para o aporte hídrico como por ex.,  

chás e infusões, leite, sumos de fruta, iogurtes, frutas, hortícolas, sopa de hortícolas, carne/peixe 

e pão4.  

O conteúdo em macronutrientes, o teor de eletrólitos (principalmente sódio e potássio) e a 

presença de agentes diuréticos (principalmente cafeína e álcool) influenciam o balanço hídrico 

após a ingestão dos alimentos ricos em água. Assim sendo, entre as bebidas, o leite e o sumo 

100% fruta (devido ao aporte calórico fornecido) atrasam o esvaziamento gástrico e 

potencialmente reduzem ou atrasam a diurese, logo, têm um maior contributo para o balanço 

hídrico, em comparação à água, por exemplo5. No entanto, para a população em geral, a água é 

a bebida de eleição para manter o estado de hidratação, por não conter calorias4.  
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Por acréscimo, em Portugal Continental, 98,65% da água da torneira do consumidor apresenta-

se segura, um valor considerado de excelência6. A ingestão de água da rede pública é 

incentivada, em detrimento da água engarrafada, a qual contribui para um maior gasto de 

energia, para aumentar as emissões de dióxido de carbono e para a produção de resíduos de 

plástico para o meio ambiente7.  

A produção de alimentos de origem animal é responsável por um uso superior de recursos, como 

por exemplo água, face aos alimentos de origem vegetal8. Facto é que os portugueses 

consomem mais alimentos de origem animal do que de origem vegetal, pelo que inverter esta 

realidade contribuirá também para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, até 

2030: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para 

todos9.  
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Aviso Legal 

Esta Fact Sheet enquadra-se numa categoria de serviço público e tem um carácter meramente informativo. Qualquer conteúdo 

desenvolvido pelo Laboratório de Nutrição não pretende substituir a função do Nutricionista. Para verificar se o seu Nutricionista está 

registado consulte www.ordemdosnutricionistas.pt/registoNacional.php?cod=0C. 
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