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RESUMO

As características organolépticas da água potável são geralmente a única forma que os

consumidores têm de avaliar a qualidade da água. No entanto, presume-se que a

percepção do consumidor sobre o risco associado com o consumo de água resulta da

acessibilidade da água e dos factores sociais, culturais e psicológicos, assim como de

informação objectiva.

Em Portugal, o abastecimento de água potável da rede pública é tratado e rigorosamente

controlado, de acordo com o quadro legal existente. Muito ocasionalmente, os

incumprimentos acontecem, especialmente em tempos de inundação ou seca. As

alterações nas características organolépticas de água ocorre através da adição de

produtos para o seu tratamento, o que pode desencorajar o consumo em alguns fins,

sem, no entanto, isto representar um perigo para a saúde pública.

Vários estudos têm sido realizados para analisar a percepção das pessoas e atitude sobre

a água potável proveniente de seus sistemas de distribuição de água. Alguns deles têm

mostrado que as pessoas rejeitam a água da torneira, principalmente por causa de

preocupações sobre os riscos à saúde ou por razões organolépticas (cor, odor e sabor).
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As características organolépticas, ou seja, o sabor e o odor na água potável , afetam a

percepção de risco por parte dos consumidores. Além disso, estas características podem

influenciar o comportamento e a utilização final da água potável.

Este trabalho reúne informações sobre a caracterização do uso final de água por

utilização. Esta caracterização foi estabelecida através de um caso de estudo numa

região de Portugal, através de uma amostra representativa da comunidade local. O

principal objetivo da pesquisa foi o de estabelecer padrões de utilização por dispositivo

doméstico e relacionar esses padrões com as características organolépticas da água: cor ,

sabor e odor.

Neste trabalho foram encontradas correlações significativas entre a cor da água e os

seguintes utilizações finais : lavar as mãos no lavatório, o uso do chuveiro, a utilização

do bidé, e na pia da cozinha, beber água e lavar legumes. A presença de cor desencoraja

estes usos finais de forma significativa, o que não é surpreendente. O odor da água

mostra ter correlações significativas com os seguintes usos finais: lavar as mãos e o

rosto, tomar banho e lavar pratos, mãos, frutas e legumes dentro da pia da louça. A

presença de odor na água inibe estas utilizações finais. Finalmente, as utilizações finais

lavagem vegetais e beber água estão significativamente correlacionados com o sabor da

água. A presença de sabor é altamente inibidora da utilização " beber água " e de uma

forma mais discreta desestimula a " lavagem de vegetais ".
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