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A  IMPORTÂNCIA  DO USO 
EFICIENTE DA ÁGUA 
Devido não só ao crescimento demográfico mas, 
fundamentalmente, ao desenvolvimento económico e 
ao nosso estilo de vida, a água potável é hoje um 
recurso escasso que, de bem comunitário e 
patrimonial, se transformou, ao longo das últimas 
décadas, em bem económico.  
As alterações climáticas têm agravado este cenário e 
prevê-se que em alguns países, como Portugal, a 
previsível redução da precipitação ou a alteração do 
seu regime possam a curto/médio prazo agravar as 
situações de crise. 



Saliente-se que, actualmente, a humanidade já utiliza 
cerca de 50% dos recursos de água doce disponíveis.  
Em 2025 essa percentagem subirá para 75%! 



Fonte: World Water Council 

Stress Hídrico 



Por outro lado, estima-se que, em Portugal, as 
ineficiências totais no uso da água sejam 
actualmente superiores a 3.000 x 106 m3/ano 
(Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água). 



O valor económico destas ineficiências será superior 
de 750 x 106 €/ano, representando cerca de 1,65% 
do Produto Interno Bruto nacional. 

Cerca de metade deste valor corresponde a 
oportunidades de poupança no sector urbano (redes 
públicas e prediais), incluindo, naturalmente, as 
escolas. 



-  REDUZIR  
   OS CONSUMOS → EFICIÊNCIA  
       HÍDRICA DOS 
       PRODUTOS 
 

- REDUZIR AS PERDAS E OS 
DESPERDÍCIOS 

-  REUTILIZAR A ÁGUA 

-  RECICLAR A ÁGUA 

-  RECORRER A ORIGENS      
ALTERNATIVAS 

EFICIÊNCIA 
HÍDRICA 
DOS     
EDIFÍCIOS 

Nos edifícios, a eficiência hídrica deve 
subordinar-se ao Princípio dos 5R:  



Actualmente, a promoção da eficiência junto das entidades 
e dos cidadãos é feita, em geral, com recurso a 
mecanismos de certificação e rotulagem, de carácter 
obrigatório ou voluntário. Estes procedimentos são já 
correntes, por exemplo, no sector energético. 

REDUZIR OS CONSUMOS: COMO PROMOVER 
O USO DE PRODUTOS EFICIENTES? 



No espaço europeu, existem já modelos deste tipo no 
Reino Unido,  na Irlanda e nos países nórdicos.  
Fora do espaço europeu, são diversos os exemplos 
que podem ser referidos (Austrália, EUA, Japão, Nova 
Zelândia, etc.).  



INICIATIVAS EM CURSO EM PORTUGAL.  
O PAPEL DA ANQIP 
 

Tendo como objectivos a promoção e a garantia da 
qualidade e da eficiência nas instalações hidráulicas 
prediais e  colmatando o vazio que existia em Portugal 
neste domínio, foi criada há cerca de 5 anos a ANQIP 
(Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações 
Prediais), uma ONG sem fins lucrativos, que tem entre 
os seus associados (actualmente perto de 160) diversas 
Universidades e Institutos Politécnicos, empresas de 
referência, Entidades Gestoras, técnicos em nome 
individual, etc. 



No que se refere concretamente à eficiência hídrica 
dos produtos (autoclismos, chuveiros, etc.), esta 
associação tomou a iniciativa de lançar em Portugal 
um sistema voluntário para a CERTIFICAÇÃO E 
ROTULAGEM DA EFICIÊNCIA HÍDRICA DE 
PRODUTOS.  
 



Note-se que a eficiência considerada ideal, tendo em 
atenção a conforto das utilizações, questões de saúde 
pública e a performance dos dispositivos, 
corresponde à letra “A”. 



Volume 
nomina
l (litros) 

Tipo de descarga 

Categoria 
de 

Eficiência 
Hídrica 

Tolerância 
(Volume máximo – 

descarga completa) 

Tolerância 
(Volume mín. de 
descarga para 

poupança de água) 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
9,0 

Dupla descarga 
Dupla descarga 
Dupla descarga 
Dupla descarga 
Dupla descarga 

C/ interrup. de desc. 
C/ interrup. de desc. 
C/ interrup. de desc. 
C/ interrup. de desc. 
C/ interrup. de desc. 

Completa 
Completa 
Completa 
Completa 
Completa 

A++ 
A+ 
A 
B 
C 

A+ 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
E 

4,0 – 4,5 
4,5 – 5,5 
6,0 – 6,5 
7,0 – 7,5 
8,5 – 9,0 
4,0 – 4,5 
4,5 – 5,5 
6,0 – 6,5 
7,0 – 7,5 
8,5 – 9,0 
4,0 – 4,5 
4,5 – 5,5 
6,0 – 6,5 
7,0 – 7,5 
4,5 – 9,0 

2,0 – 3,0 
3,0 – 4,0 
3,0 - 4,0 
3,0 – 4,0 
3,0 – 4,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



 

 

CAUDAL (Q) 
(l/min) 

Chuveiro Sistemas de 
duche 

Sistema de 
duche com 

torneira 
termoestática 
ou eco-stop 

Sistema de 
duche com 

torneira 
termostática 
e eco-stop 

Q ≤ 5 
5,0 < Q ≤ 7,2 
7,2 < Q ≤ 9,0 
9,0 < Q ≤ 15,0 

15,0 < Q ≤ 30,0 
30,0 < Q 

A+ 
A 
B 
C 
D 
E 

A+ 
A 
B 
C 
D 
E 

A++ 
A+ 
A 
B 
C 
D 

A++ 
A++ 
A+ 
A 
B 
C 



CAUDAL (Q) 
(l/min) 

Torneiras 
de 

lavatório 

Torneiras de 
lavatório com 

arejador ou eco-stop 

Torneiras de 
lavatório com 

arejador e eco-stop 

Q ≤ 2.0 A A+ A++ 

2.0 < Q ≤ 4.0 B A A+ 

4.0 < Q ≤ 6.0 C B A 

6.0 < Q ≤ 8.0 D C B 

8.0 < Q E D C 

CAUDAL (Q) 
(l/min) 

Torneiras 
de cozinha 

Torneiras de cozinha 
com arejador ou eco-

stop 

Torneiras de cozinha 
com arejador e eco-

stop 

Q ≤ 4.0 A A+ A++ 

4.0 < Q ≤ 6.0 B A A+ 

6.0 < Q ≤ 8.0 C B A 

8.0 < Q ≤ 10.0 D C B 

10.0 < Q E D C 



 
Saliente-se que, para além de pretender 
disponibilizar às entidades e cidadãos um 
conhecimento adequado sobre a eficiência hídrica 
dos produtos no mercado, a ANQIP, através da 
certificação e rotulagem,  pretende também 
orientar na escolha dos produtos, de modo a evitar 
a adopção de soluções que não se revelem 
adequadas do ponto de vista do desempenho 
técnico, do conforto ou da saúde pública. 



Para os autoclismos de pequeno volume, por exemplo, 
a ANQIP estabeleceu categorias de eficiência hídrica 
“A+” ou “A++” (ou “A”, nalguns casos), mas com 
indicação obrigatória no rótulo de um aviso relativo à 
exigência de performance do conjunto e à existência 
de um dimensionamento adequado da rede de 
drenagem. 



A economia de água possível com a adopção de 
dispositivos da letra A, face aos dispositivos que 
actualmente são comuns nas nossas edificações, 
estima-se num valor superior a 30%, de acordo 
com os estudos da ANQIP! 



A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DE ÁGUA 
E O RECURSO A ORIGENS ALTERNATIVAS 
 

A ANQIP desenvolveu também especificações no âmbito 
da reutilização e reciclagem das águas cinzentas, tendo 
publicado a Especificação Técnica ETA 0905 para o 
efeito. 
 
Em relação aos sistemas de aproveitamento de água da 
chuva em edifícios, deve salientar-se que têm conhecido 
um grande desenvolvimento em diversos países, com 
destaque para o Brasil e a Alemanha, não só por razões 
de uso racional da água, mas também como contributo 
para a redução dos picos de cheia em períodos de 
precipitação. 



 
Neste sentido, ao aproveitamento de água da chuva 
motivou também o desenvolvimento de uma 
Especificação Técnica por parte da ANQIP (a 
Especificação ETA 0701).  
 
As Especificações ETA 0701 e ETA 0905 
recomendam a Certificação das instalações por 
razões de garantia de qualidade técnica e de saúde 
pública. 
 



AUDITORIAS DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

Em edifícios existentes, a intervenção através de 
auditorias de eficiência hídrica revela-se como o 
mecanismo mais adequado para alcançar níveis 
adequados de eficiência hídrica. 
 

A ANQIP é uma entidade independente especializada 
neste tipo de intervenções em Portugal e tem 
realizado diversas auditorias em edifícios com 
diferentes características.  









Resumem-se, seguidamente, os resultados obtidos pela 
ANQIP nas auditorias realizadas no âmbito no “Projeto 
Eficiência Hídrica” da CIRA. 
 
 
Deve referir-se, desde já, que o projeto revelou 
potenciais de poupança muito significativos, da ordem 
dos 20.000 m3/ano, valor este que representa uma 
redução média global nos consumos da ordem dos 30% 
nos edifícios auditados. 
 
 



EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS E LAZER 
Redução Mensal  

 (%) 
Valor Mensal 

 (€) 

Período de 
retorno médio 

(Meses) 
PAÇOS DO CONCELHO ÍLHAVO 36,6 64,3 6,1 

PAÇOS DO CONCELHO MURTOSA 54,7 34,4 24,7 
PAÇOS DO CONCELHO OVAR 38,4 30,2 24,7 

CENTRO ARTES E ESPETÁCULO DE 
SEVER DO VOUGA 

34,4 26,3 11,0 

MERCADO MANUEL FIRMINO 
(AVEIRO) 

25,0 48,8 6,0 

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO 

23,7 14,5 60,1 

CINE-TEATRO ESTARREJA 22,6 39,3 21,4 
CENTRO CULTURAL E DE 
CONGRESSOS DE AVEIRO 

37,7 59,7 36,4 

MUSEU MARÍTIMO DE ILHAVO 12,9 2,87 126,0 

MÉDIA 31,8 - 35,2 

TOTAL - 320,37 - 



CENTROS DESPORTIVOS 
Redução Mensal  

 (%) 
Valor Mensal 

 (€) 
Período de retorno 

médio (Meses) 

PISCINA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 14,2 98,3 27,4 
PISCINA MUNICIPAL ESTARREJA 24,1 71,8 9,6 

PAVILHÃO MUNICIPAL ESTARREJA 52,1 15,8 25,4 
PISCINA MUNICIPAL DE SEVER DO 

VOUGA 
15,0 22,2 21,2 

PISCINA MUNICIPAL OVAR 49,6 299,7 18,4 
PISCINA MUNICIPAL DA MURTOSA 9,8 32,0 18,5 
PISCINA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 27,4 186,2 20,9 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE ÁGUEDA 23,0 59,9 10,2 

PISCINA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-
VELHA 

16,4 62,0 22,3 

PISCINA MUNICIPALDA BRANCA 21,6 100,8 8,8 
PISCINA MUNICIPAL DE S. JOÃO DE 

LOURE 
23,1 36,5 19,3 

PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS 16,1 79,2 27,0 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE VAGOS 36,1 181,5 12,3 
PISCINA MUNICIPAL OLIVEIRA DO 

BAIRRO 
41,3 544,2 21,6 

PAVILHÃO MUNICIPAL OLIVEIRA DO 
BAIRRO 

31,6 31,0 14,4 

MÉDIA 26,8 - 17,7 

TOTAL - 1821,1 - 



ESCOLAS 
Redução Mensal  

 (%) 
Valor Mensal 

 (€) 

Período de 
retorno médio 

(Meses) 

ESCOLA DE SANTIAGO 38,4 48,4 14,8 
CENTRO ESCOLAR 

INTEGRADO FERNANDO 
CALDEIRA (ÁGUEDA) 

37,4 31,3 20,3 

REITORIA DA UNIVERSIDADE 
DE AVEIRO 

23,7 14,5 60,0 

MÉDIA 33,2 - 31,7 

TOTAL - 94,2 - 



O MODELO DE AVALIAÇÃO HÍDRICA 

O projeto “Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços 
Públicos”, desenvolvido pela CIRA, envolveu também: 
 
→ a construção de um simulador simples para análise 
da eficiência hídrica em edifícios, que está disponível 
na Internet e que pode ser utilizado por qualquer 
interessado; 
 
→ a construção de um Modelo para a Avaliação da 
Eficiência Hídrica de Edifícios. 



Variáveis consideradas no modelo:  
  

Os dispositivos (a sua eficiência hídrica) 
 

A existência de Sistemas de aproveitamento de 
águas cinzentas ou pluviais 
 

Os consumidores (o n.º utilizadores ou o seu 
comportamento) 
 

As condições climáticas (estação do ano, 
principalmente para os Espaços Verdes ...) 
 

As Tipologias dos Edifícios 



Delineação do Modelo: 

1. Auditoria ao Edifício com o intuito de determinar a 
percentagem do consumo de água por Género-de-
Dispositivo: 

 
 Géneros-de-Dispositivos Rotulados: 

 Autoclismos de Bacias de Retrete; 
 Chuveiros e Sistemas de Duche; 
 Fluxómetros; 
 Torneiras de Lavatório e de cozinha. 
 

 Géneros-de-Dispositivos Não-Rotulados: 
 Equipamentos de lavagem; 
 Fugas; 
 Limpeza. 





 

 
2.  Soma dos Pontos 

de Eficiência 
Hídrica de cada 
um dos Géneros-
de-Dispositivos 
aplicados no 
edifício; 
 
 
 

SOMA = 29,59 



 

 
3.  Faz corresponder na escala [0 – somatório das 

percentagens dos consumos de dispositivos rotulados 
(no exemplo = 95,00%) ] o resultado anterior que fora 
obtido na escala [0 – 100]; 
 

Gén.-Disp. Peso 
 
Chuveiros 15% 
Torneiras 43% 
Autoclismo 37% 
 
TOTAL 95% 



    Para a apreciação do uso ou não de sistemas de 
reaproveitamento de águas: 
i. Tem-se em conta a disponibilidade de cada tipo de 

águas para reutilização,  
ii. Apenas se considera a utilização de: SAAP, SPRAC 

ou a conjugação destes sistemas. 
 

 
4. Faz corresponder na escala [0 – 100] o resultado 

anterior + o somatório das percentagens das água 
passiveis de serem reutilizadas; 
(Soma-se ao valor 100 a percentagem de utilização 
destes sistemas por forma a penalizar a sua não 
aplicação.) 



 

 
5. Para a avaliação da Eficiência Hídrica de eventuais 

produtos/atividades não rotulados (máquinas de lavar, 
rega, piscinas etc.) foram estabelecidas tabelas 
específicas. 

     Por exemplo, para máquinas de lavar: 
 
 



6. Faz-se corresponder a pontuação obtida de acordo com a 
tabela: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obtendo-se desta forma a Classificação Final do Edifício. 
 

 



 
 

CONCLUSÕES 
 
Em Portugal, a necessidade de aumento da eficiência no 
uso da água no ciclo urbano da água corresponde a um 
imperativo ambiental, de sustentabilidade, corresponde a 
uma necessidade estratégica de Portugal, face aos 
riscos de stress hídrico, e corresponde a um interesse 
económico das entidades e dos cidadãos, que pode ser 
concretizado sem prejuízo do seu conforto e da 
salvaguarda da saúde pública. 
 
As Entidades Públicas têm um papel importante a 
desenvolver neste contexto, pelo facto de poderem 
funcionar também como projectos de demonstração. 

 



Em edifícios existentes, a realização de auditorias de 
eficiência hídrica revela-se como um mecanismo 
adequado para analisar a eficiência dos produtos 
instalados e propor as melhores soluções em termos de 
produtos com eficiência certificada. 
 
A  existência de simuladores e de Modelos de Avaliação 
da Eficiência Hídrica são também contributos importantes 
para que os consumidores e as entidades públicas 
possam mais facilmente ser sensibilizados para esta 
problemática e para a sua importância no quadro da 
sustentabilidade no uso da água em Portugal. 



Obrigado pela atenção dispensada 

ARMANDO SILVA AFONSO  
     AVEIRO, Maio 2012 
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