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RESUMO 

O Google Busca é um serviço da empresa Google onde é possível fazer pesquisas na internet sobre qualquer tipo 

de assunto ou conteúdo. É atualmente o serviço de busca mais usado e também o primeiro serviço lançado pela 

Google Inc 

A quantidade de informações na Internet é tão grande e diversificada que é praticamente impossível encontrar 

tudo o que se precisa sem o uso de um mecanismo de busca. Existem ferramentas de busca muito boas na 

Internet, como o Altavista, o AlltheWeb, o Yahoo e o MSN. No entanto, o Google destaca-se por algumas boas... 

ou más razões.  

O Google atualiza sua base de informações diariamente. Existe o crawler Googlebot, um "robô" do Google que 

busca por informações novas em todos os endereços possíveis em toda a internet. Isso é realmente interessante 

porque cerca de alguns minutos depois de uma matéria ser publicada em um site já é possível encontrá-la no 

Google. Outros mecanismos de busca também possuem crawlers, mas eles não são tão eficientes em termos de 

atualização e de classificação de informações.  

Por ser claramente o motor de bsuco mais popular este proporciona a qualquer pessoa especializada ou não ao 

alcance de um click conteúdos sobre o estado das águas subterrâneas de carácter divulgativo como sejam 

 

 

Águas Subterrâneas - APRH  

www.aprh.pt › comissoes › aguas-subterraneas 

Objectivos: Componente fundamental do ciclo hidrológico, a água subterrânea desempenha 

em Portugal um papel valioso no crescimento económico e social, ... 

 

ou: 

 

 

Água Subterrânea - Ciência Viva 

www.cienciaviva.pt › img › upload › agua_subterranea_LNEG 

de   de  gua  ubterr nea -  Citado por 12 -  Artigos relacionados 

14. Interacção Água Subterrânea – Água Superficial. 14. Os Recursos Hídricos Subterrâneos 

em Portugal. 16. Águas Minerais Naturais e de Nascente. 17. 

 

ou outros que veiculam informação falsa  com forte impacto na opinião púbica : 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.pt/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&cites=12952921141171872889
https://scholar.google.pt/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:eWQyfyYFwrOurM:scholar.google.com/
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ou outros que veiculam informação falsa  com forte impacto na opinião púbica : 

 

  

Sistemas de águas subterrâneas em Portugal estão poluídos 

https://www.rtp.pt › noticias › pais › sistemas-de-aguas-subterraneas-em-po... 

01/09/2017 - A associação ambientalista Zero diz que praticamente todos os sistemas de 

águas subterrâneas em Portugal estão poluídos com químicos da ... 

 

 

55 dos 62 sistemas de água subterrânea em Portugal ... 

https://www.dn.pt › sociedade › zero-quer-travar-poluicao-de-aguas-subter... 

01/09/2017 - A asociação ambientalista Zero alertou hoje que praticamente todos os sistemas 

de águas subterrâneas em Portugal estão poluídos com ... 

 

 

Palavras-Chave: Água subterrânea, divulgação, Google 
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