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RESUMO 

 

A água é um bem essencial para as populações e tem vindo a tornar-se um recurso 

natural cada vez mais escasso devido ao estilo de vida cada mais consumista, o que 

aliado às alterações no regime de precipitação, pode agravar a situação de stress hídrico. 

Assim, é necessário promover a eficiência hídrica de modo a atenuar esta situação. A 

implementação de diversas medidas de eficiência hídrica poderá levar a reduções até 

30% no consumo de água.  

Através destas medidas também será possível reduzir o consumo de energia, pois sabe-

se que no abastecimento e consumo de água potável às populações é despendida uma 

grande quantidade de energia, que segundo estudos já realizados pode estar 

compreendido entre 0,22 e 8,25 kWh/m3. Associado ao consumo de energia nas 

habitações estão inevitavelmente as emissões de CO2, principalmente no aquecimento 

das águas quentes sanitárias. 

Nesta dissertação é desenvolvido um estudo para avaliar as consequências no consumo 

de água, na eficiência energética e nas emissões de CO2 de algumas medidas de 

eficiência hídrica em edifícios, tendo como caso de estudo, uma habitação unifamiliar. 

As medidas implementadas nesta dissertação levaram a poupanças de água de 24,22 % e 

consequentemente a poupanças de energia e emissões de CO2 de 11,63 %. 

A implementação de medidas de eficiência hídrica acarreta um investimento económico 

e, por isso, foi também realizado um estudo de viabilidade, de modo a verificar se estas 

medidas seriam economicamente viáveis. Para este estudo foram analisados dois 

cenários: a substituição dos equipamentos (cenário 1) e a substituição dos equipamentos 

juntamente com o sistema de aproveitamento de água da chuva (cenário 2) e verificou -

se que o primeiro cenário seria economicamente viável ao contrário do segundo. 

 

 

 

Palavras-chave: Uso eficiente da água, eficiência energética, CO2. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT – Evaluation of the consequences of the 

implementation of efficiency measures of water efficiency in 

water comsumption, energy efficiency and CO2 – Case Study in 

single family dwelling 

 

Water is an essential resource for the people and it has become a natural resource 

increasingly scarce due to increasingly consumerist lifestyle together with changes in 

precipitation regime. This situation can worsen water stress. 

Therefore, it is necessary to promote water efficiency with the implementation of 

several water efficiency measures what could lead to 30% reductions in water 

consumption. 

Together through these measures is will be possible to reduce energy consumption, 

since it is expended a lot of energy in the supply and consumption of drinking water to 

populations. According with previous studies this value may be between 0.22 and 8, 25 

kWh/m3. CO2 emissions are associated with energy consumption in buildings, mainly 

for hot water production. 

This dissertation is a study designed to assess the impact on water consumption, energy 

efficiency and CO2 emissions of some water efficiency measures in buildings, taking as 

a case study, a single family dwelling. The measures implemented in this work led to 

water savings of 24.22%, thus the energy savings and CO2 emissions are 11.63%. 

The implementation of water efficiency measures entails an economic investment and 

therefore was also conducted a feasibility study in order to verify that these measures 

would be economically viable. For this study two scenarios have been analysed: the 

replacement of taps and toilet (scenario 1) and replacement of taps and toilet with 

rainwater harvesting (scenario 2) and it was found that the first stage would be 

economically viable unlike the second. 
 

 

 

Key-words: Efficient use of water, energy efficiency, CO2 
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I.1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao desenvolvimento demográfico e económico e ao estilo de vida das 

populações, a água potável tornou-se hoje um recurso escasso e ao longo dos últimos 

anos foi-se transformando também num bem económico. Em vários países, incluindo 

Portugal, a alteração do regime de precipitação pode a curto/médio prazo agravar 

situações de stress hídrico, isto é, a procura de água poderá exceder a quantidade 

disponível (Silva Afonso, 2011). 

Em Portugal, as ineficiências associadas ao uso e perdas de água são superiores a 

3.000 x 106 m3/ano. Este volume corresponde a um custo de 750 x 106 €/ano, 

representando cerca de 0,65% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, em que cerca de 

50% deste custo corresponde ao sector urbano (PNUEA, 2001).  

A eficiência é o uso racional dos meios dos quais se dispõe para alcançar um 

objetivo previamente determinado, ou seja, é a capacidade de alcançar os objetivos e as 

metas programadas com o mínimo de recursos disponíveis e tempo, conseguindo desta 

forma a sua optimização (Conceito, 2011). 

Neste caso, a eficiência hídrica pode ser promovida através de diversas medidas 

que sendo implementadas poderão implicar uma redução até 30% do consumo de água. 

Essas medidas baseiam-se, segundo Silva Afonso (2011), no Princípio dos 5R: reduzir 

as perdas, reduzir os consumos, reutilizar a água, reciclar a água e recorrer a origens 

alternativas. 

Sabe-se que no abastecimento e consumo de água potável às populações é 

despendida uma grande quantidade de energia, nomeadamente na captação, transporte e 

aquecimento estando estimada em valores entre os 0,22 e os 8,25 kWh/m3 (Gary Klein, 

2005). Associado ao consumo de energia nas habitações estão inevitavelmente as 

emissões de CO2, principalmente no aquecimento das águas quentes sanitárias. 

Assim sendo, é necessária a aplicação de medidas de eficiência hídrica para 

reduzir em primeiro lugar o consumo de água e consequentemente o consumo de 

energia e as emissões de CO2. 

Neste trabalho, em que o caso de estudo é uma habitação unifamiliar estudam-se 

diversas alterações ao sistema de abastecimento instalado de forma a melhorar a sua 

eficiência hídrica e consequente eficiência energética e redução das emissões de CO2. 
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I.2 OBJECTIVOS 
 

O objectivo principal da presente dissertação é avaliar as consequências da 

implementação de medidas de eficiência hídrica no consumo de água, no consumo de 

energia e nas emissões de CO2, utilizando um caso prático de uma habitação 

unifamiliar. Pretende-se ainda efectuar o estudo de viabilidade económica da 

implementação destas medidas. 

 

I.3 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 

Organizou-se o trabalho em sete capítulos que se passam a descrever 

sucintamente.  

No Capítulo I faz-se uma breve introdução ao trabalho, descrevem-se os 

principais objectivos da dissertação e apresenta-se a sua estrutura.  

No Capítulo II faz-se uma revisão bibliográfica sobre a eficiência hídrica, a 

eficiência energética e as emissões de CO2. Apresenta-se, ainda a caracterização 

quantitativa da redução de energia e emissões de CO2 na aplicação de medidas de 

eficiência hídrica. 

O Capítulo III é um dos capítulos centrais da dissertação, onde se faz o estudo de 

um caso prático de uma habitação unifamiliar quantificando as poupanças de água 

decorrentes da adopção de medidas de eficiência hídrica, da poupança de energia e a 

redução de emissões de CO2 daí decorrentes. 

No Capítulo IV faz-se o estudo de viabilidade económica da implementação 

destas medidas. 

O Capítulo V diz respeito às conclusões retiradas do presente estudo e às 

propostas de trabalho futuro. 
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II.1 INTRODUÇÃO 
 

A água é um recurso essencial mas a poluição, o crescimento da população e o 

consequente aumento do consumo tem vindo de encontro ao aparecimento crescente de 

uma “crise de água”. As alterações climáticas têm agravado este cenário e prevê-se um 

problema de stress hídrico (figura 1), dentro de 15/20 anos (Silva Afonso A., 2011) em 

vários países, incluindo Portugal. 

 
    Figura 1 – Stress Hídrico (Silva Afonso A., 2011) 

 

A procura pode ser reduzida pelas entidades abastecedoras e reguladoras, através 

de medidas como a política de preços, a medição do consumo, a educação ambiental e 

uma maior consciencialização do consumidor em matéria de conservação dos recursos 

hídricos (AEA, 2000). 

Como se pode ver na figura 2 existe um grande desperdício de água que é 

necessário combater. 
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Figura 2 - Uso da água no sector urbano (INAG, 2011)  

Por forma a combater esse desperdício poderá aplicar-se, segundo Silva Afonso 

(2011), o Princípio dos 5R (reduzir as perdas, reduzir os consumos, reutilizar a água, 

reciclar a água e recorrer a origens alternativas). 

Um dos modos de redução dos consumos é o uso de produtos eficientes e para tal 

é necessário que os consumidores os saibam identificar. Para isso existem modelos 

específicos de rotulagem que se passam a descrever. 

 

II. 2 MODELOS EXISTENTES DE ROTULAGEM DE PRODUTOS EFICIENTES 
 

Já existem, a nível mundial, vários modelos de certificação e rotulagem de 

produtos com o objectivo de promover a eficiência hídrica junto dos cidadãos. O Reino 

Unido, os países nórdicos e a Irlanda são exemplos de países europeus onde esta 

certificação já é aplicada. Fora do espaço europeu, são diversos os exemplos que podem 

ser referidos, nomeadamente Austrália, EUA, Japão, entre outros. 

No Reino Unido foi criado em Setembro de 2005 a Waterwise, uma organização 

não governamental, sem fins lucrativos, que, em Outubro de 2006, criou a marca 

Waterwise (figura 3) para destacar produtos de eficiência hídrica que reduzem o 

desperdício de água (Waterwise, 2011). 
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Figura 3 – Símbolo Waterwise (Waterwise, 2011) 

 

 O interesse por questões ambientais aumentou durante a década de 1980 e foi em 

1989 que o Conselho de Ministros Nórdico decidiu introduzir um rótulo ambiental 

oficial (figura 4), para ajudar os consumidores a escolher produtos ambientalmente 

eficientes. O cisne foi o símbolo seleccionado pelo Conselho de Ministros e é por essa 

razão que o rótulo ecológico é chamado de "O Cisne" nos países nórdicos (NordicLabel, 

2011).  

 

 
          Figura 4 – Rótulo Ambiental Nórdico (NorbicLabel, 2011) 

  

A Região de Dublin tem a sorte de ter inúmeras fontes de água, mas essa água tem 

de ser tratada a um custo avultado e transportada através de mais de 7 200 km antes de 

chegar às torneiras dos consumidores e para que essa água não seja desperdiçada ou 

consumida em excesso surgiu o projecto Dublin Region Water Conservation Project 

(Watermainsrehab, 2011). No âmbito deste projecto, foi desenvolvida a rotulagem de 

equipamentos através do Water Conservation Label (figura 5). 
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       Figura 5 – Rótulo da Water Conservation – Dublin (Watermainsrehab, 2011) 

 

Na Austrália, de modo a promover a eficiência hídrica, foi criada em 2005 a 

WELS (Water Efficiency Labelling and Standard). Trata-se de um sistema de rotulagem 

de produtos que fornece informações de eficiência hídrica aos consumidores. Este rótulo 

mostra uma classificação feita por estrelas, de zero a seis, que permite uma rápida 

avaliação comparativa da eficiência dos produtos e indica o consumo de água do 

produto, como mostra a figura 6. Quanto mais estrelas houver no rótulo mais eficiente é 

o produto (Waterrating, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Rótulo WELS (Waterrating, 2011) 
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A gestão de água é uma preocupação crescente nos EUA pois, apesar de a oferta 

de água permanecer constante, a população e a procura continua a aumentar. Para gerir 

melhor os consumos, a United Environmental Protection Agency (EPA), criou em 2006, 

o programa WaterSense (EPA, 2011). Através deste programa, os consumidores terão 

mais facilidade em escolher os produtos de eficiência hídrica devido à rotulagem (figura 

7) que é feita depois da realização de ensaios de certificação. 

 

 

 

Figura 7 – Rótulo WaterSense (EPA, 2011) 

 

O Hong Kong Green Label Scheme é uma organização independente, sem fins 

lucrativos criada, em Dezembro de 2000, pelo Green Council para a certificação de 

produtos (Greencouncil, 2011). Tal como todas as outras organizações, o principal 

objectivo é incentivar os fabricantes a fornecer produtos eficientes e criar um rótulo 

(figura 8) de modo a facilitar o reconhecimento dos produtos pela parte dos 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Símbolo Hong Kong Green Label Scheme (Greencouncil, 2011) 

 

Em Portugal, em 2007, foi fundada a ANQIP (Associação Nacional para a 

Qualidade nas Instalações Prediais), uma associação sem fins lucrativos, cujos 

objectivos são promover e garantir a qualidade da água e a eficiência no seu 
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abastecimento e consumo. No âmbito do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 

Água (PNUEA, 2001), a ANQIP introduziu um sistema de certificação de produtos, 

através da rotulagem de produtos eficientes. Inicialmente, este modelo de certificação 

foi apenas implementado em autoclismos, visto serem os produtos de maior consumo 

nas redes prediais (Rodrigues C., 2008). Hoje em dia, este modelo já está a ser 

implementado, para além dos autoclismos, em chuveiros economizadores, torneiras e 

fluxómetros. O sistema de rotulagem é semelhante aos usados na Irlanda e Austrália, em 

que se estabeleceu uma classificação variável com a eficiência hídrica do produto 

(figura 9). A classificação varia da letra A à letra E, que correspondem, 

respectivamente, a uma melhor ou pior eficiência hídrica.  

 

 

 

Figura 9 - Rótulos de Eficiência Hídrica adoptados em Portugal (ANQIP, 2011) 

 

As classificações A+ e A++ (figura 10) foram criadas para aplicações especiais, 

como por exemplo certificar os autoclismos de pequeno volume, mas deverá ser 

indicado no rótulo um aviso relativo à “performance” do conjunto e às condições da 

rede de drenagem (Rodrigues C., 2008). Por exemplo, no caso dos autoclismos, a 

adopção de modelos de 4 litros, que correspondem à classe A++, tem criado alguns 

problemas ao nível do arrastamento de sólidos nas redes prediais e públicas por ser 

incompatível com muitas das redes existentes em Portugal, o que faz com que seja 

necessário alterar critérios habituais de dimensionamento das redes. 
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Figura 10 - Exemplos de rótulos de eficiência hídrica para autoclismos de pequeno volume (ANQIP, 2011) 

 
 

Já existem países, como é o caso de Taiwan, que têm rótulos que avaliam não só 

os equipamentos eficientes mas sim a sustentabilidade de uma habitação. No caso de 

Taiwan, o rótulo denomina-se Green Building Label (figura 11) e a avaliação divide-se 

em sete categorias: vegetação, infiltração e retenção de água, poupança de energia, 

poupança de água, redução de emissões de CO₂, redução de resíduos e sistema de 

esgotos e de eliminação de resíduos (Cheng C., 2002). 

 
Figura 11 - Green Building Label (Cheng C., 2002) 

 

Em Portugal, existe, desde 2005, o sistema LiderA, um sistema voluntário que 

tem como objectivo efectuar de forma eficiente e integrada de apoio, avaliação e 

certificação do ambiente construído que procure a sustentabilidade (LiderA, 2012). 

Este sistema procura a sustentabilidade através de seis vertentes que se baseiam 

nestes seis princípios (LiderA, 2012): 

1 - Valorizar a dinâmica local e promover uma adequada integração; 

2 - Fomentar a eficiência no uso dos recursos; 

3 - Reduzir o impacte das cargas (quer em valor, quer em toxicidade); 
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4 - Assegurar a qualidade do ambiente, focada no conforto ambiental; 

5 - Fomentar as vivências sócio-económicas sustentáveis; 

6 - Assegurar a melhor utilização sustentável dos ambientes construídos, através 

da gestão ambiental e da inovação. 

A figura seguinte mostra as seis vertentes do sistema LiderA, assim como as áreas 

em que se subdividem. 

 

 

Figura 12 – Vertentes do sistema LiderA (LiderA, 2012) 

 
Para se conseguir reduzir efectivamente os consumos em edifícios, existem 

algumas medidas que se podem tomar entre as quais a adequação ou substituição das 

torneiras, dos autoclismos, dos chuveiros e das máquinas de lavar, o controlo das 

perdas, o aproveitamento das águas da chuva e o aproveitamento das águas cinzentas. 

De seguida descrever-se-ão em pormenor cada uma destas medidas. 

 

II.3 ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS 
 

As torneiras são o dispositivo mais comum numa habitação, existindo no mínimo 

3 a 5 distribuídas pela cozinha e casas de banho. A frequência de uso é de difícil 

quantificação e com grande variação temporal e espacial, mas estima-se que as torneiras 

representem cerca de 16% do consumo na habitação (PNUEA, 2001). 

Existem duas medidas possíveis para redução dos consumos, nomeadamente a 

adequação da utilização das torneiras e a substituição ou adaptação das torneiras. 
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A adequação da utilização das torneiras visa fomentar a alteração dos hábitos da 

população na utilização das diferentes torneiras na habitação de modo a evitar o 

desperdício, como por exemplo a minimização da utilização de água corrente, para 

escovar os dentes (com uso de copo ou fechando a torneira durante a escovagem) ou a 

verificação do fecho correcto das torneiras após o uso, não as deixando a correr ou a 

pingar. A implementação desta medida incide essencialmente na sensibilização, 

informação e educação (PNUEA, 2001). 

A substituição ou adaptação de torneiras, como o nome indica, trata-se da 

substituição das torneiras convencionais (lavatórios, bidés, banheiras e lava-louças) por 

modelos mais eficientes e com menor caudal. 

A ANQIP determinou critérios para a atribuição dos rótulos de eficiência hídrica 

nas torneiras, que estão presentes na ETA 0808 (tabela 1 e 2). 

 

Tabela 1 - Condições de atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a torneiras de lavatório (ETA 0808) 

Caudal (Q) 

l/min 
Torneiras de lavatório 

Torneiras de lavatório com 

eco-stop ou arejador 

Torneiras de lavatório 

com eco-stop e arejador 

Q ≤ 2,0 A+ A++ A++ 

2,0 < Q ≤ 4,0 A A+ A++ 

4,0 < Q ≤ 6,0 B A A+ 

6,0 < Q ≤ 9,0 C B A 

9,0 < Q ≤ 12,0 D C B 

12,0 < Q E D C 

 
 

Tabela 2 - Condições de atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a torneiras de cozinha (ETA 0808) 

Caudal (Q) 

l/min 

Torneiras de 

lavatório 

Torneiras de lavatório com 

eco-stop ou arejador 

Torneiras de lavatório com 

eco-stop e arejador 

Q ≤ 2,0 A+ A++ A++ 

2,0 < Q ≤ 4,0 A A+ A++ 

4,0 < Q ≤ 6,0 B A A+ 

6,0 < Q ≤ 9,0 C B A 

9,0 < Q ≤ 12,0 D C B 

12,0 < Q E D C 
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Segundo o PNUEA, com a aplicação das medidas acima referidas é possível obter 

uma eficiência potencial na redução do consumo de 50%. 

 

II.4 ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE AUTOCLISMOS 
 

As descargas dos autoclismos representam um dos maiores consumos na 

habitação correspondendo a 40% do consumo total (PNUEA, 2001). A frequência diária 

de uso do autoclismo é de cerca 4 descargas por habitante (Butler, 1991), sendo a 

dimensão média do agregado de 2,7 pessoas por fogo (Pordata, 2012), isso corresponde 

a 108 litros por fogo, para um volume médio por descarga de 10 litros.  

O PNUEA apresenta várias medidas para a redução do consumo associado ao 

autoclismo. Essas medidas passam por: 

· Alteração dos comportamentos de uso que induzam desperdícios, o que leva a 

uma eficiência potencial de aproximadamente 37%. 

· Adaptação ou substituição do equipamento padrão, ou seja, utilizando 

autoclismos de baixo consumo, por exemplo um autoclismo convencional, 

com descarga constante de 10 litros, por modelo eficiente com descarga dupla 

de 6/3 litros, o que corresponde uma poupança potencial de 28 m3/ano/fogo. 

Esta redução implica uma eficiência potencial de 60%. 

· Em casas isoladas ou pequenos aglomerados, recorrendo a soluções 

específicas como sejam as bacias de retrete sem uso de água que reduz até 

100% do consumo de água na habitação neste uso. 

A ANQIP determinou critérios para a atribuição dos rótulos de eficiência hídrica 

para autoclismos com o objectivo de os classificar consoante a sua eficiência (ETA 

0804) (tabela 3). 
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Tabela 3 - Condições de atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a autoclismos (ETA 0804) 

Volume 

nominal 
Tipo de Descarga 

Categoria de 

Eficiência Hídrica 

Tolerância (volume 

máximo descarga 

completa) 

Tolerância (volume 

mínimo de 

descarga para 

poupança de água) 

4,0 Dupla descarga A++ 4,0-4,5 2,0-3,0 

5,0 Dupla descarga A+ 4,5-5,5 3,0-4,0 

6,0 Dupla descarga A 6,0-6,5 3,0-4,0 

7,0 Dupla descarga B 7,0-7,5 3,0-4,0 

9,0 Dupla descarga C 8,5-9,0 3,0-4,5 

4,0 C/ interrup. de desc. A+ 4,0-4,5 - 

5,0 C/ interrup. de desc. A 4,5-5,5 - 

6,0 C/ interrup. de desc. B 6,0-6,5 - 

7,0 C/ interrup. de desc. C 7,0-7,5 - 

9,0 C/ interrup. de desc. D 8,5-9,0 - 

4,0 Completa A 4,0-4,5 - 

5,0 Completa B 4,5-5,5 - 

6,0 Completa C 6,0-6,5 - 

7,0 Completa D 7,0-7,5 - 

9,0 Completa E 8,5-9,0 - 

 

II.5 ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIROS 
 

Os banhos e duches são usos bastantes significativos numa habitação, onde existe 

pelo menos uma banheira e um duche. Estes usos representam cerca de 39% do 

consumo médio diário (PNUEA, 2001). 

 As medidas que podem ser implementadas são as mesmas descritas para as 

torneiras existindo um potencial de poupança significativo, mantendo o conforto do 

utilizador. 

Enquanto a adequação da utilização dos chuveiros pode levar a uma poupança 

potencial de 40 m3/ano/fogo, o que corresponde a uma eficiência potencial de 50%, com 

substituição ou adaptação de chuveiros é possível obter um potencial de redução de 20 

m3/ano/fogo, o que corresponde a uma eficiência potencial de 25% (PNUEA, 2001). 
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Como no caso das torneiras e dos autoclismos, a ANQIP também estabeleceu 

critérios para a atribuição de rótulos de eficiência a chuveiros, apresentados na ETA 

0806 (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Condições de atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a chuveiros (ETA 0806) 

Caudal (Q) 

l/min 
Chuveiro 

Sistema de 

Duche 

Sistema de duche c/ 

torneira termoestática 

ou eco-stop 

Sistema de duche c/ 

torneira termoestática 

e eco-stop 

Q ≤ 5,0 A+ A+ A++ A++ 

5,0 < Q ≤ 7,2 A A A+ A++ 

7,2 < Q ≤ 9,0 B B A A+ 

9,0 < Q ≤ 15,0 C C B A 

15,0 < Q ≤ 30,0 D D C B 

30,0 < Q E E D C 

 
 

II.6 ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR  
 

Em Portugal, estima-se que cerca de 80% dos fogos possuem máquinas de lavar 

roupa enquanto apenas 16% possuem máquina de lavar loiça (PNUEA, 2001). A 

evolução rápida das máquinas de lavar em termos de redução dos consumos na lavagem 

é notória (figura 12) mas o aumento da necessidade de poupar água devido à sua 

escassez faz com seja necessário a implementação de medidas.  

 

Figura 13 - Evolução dos consumos de água das máquinas de lavar (PNUEA, 2001) 
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 As medidas possíveis de implementação são a adequação de procedimentos de 

utilização de máquinas de lavar que consiste em utilizar a máquina de lavar roupa de 

modo a minimizar o número de utilizações e o consumo de água em cada utilização 

através da alteração de comportamentos e substituição de máquinas de lavar 

convencionais por máquinas com menor consumo de água (PNUEA, 2001). 

Estas medidas levam a poupanças diferentes nas máquinas de lavar roupa e nas 

máquinas de lavar loiça. 

Para as máquinas de lavar roupa é possível uma poupança de 1,8 m3/ano/fogo 

admitindo que se passa de uma carga actual média de 80% para uma carga média de 

95%, o que corresponde a uma eficiência potencial que pode atingir os 16%. 

Substituindo uma máquina com consumo médio de 90 litros por lavagem por outra com 

60 litros por lavagem é possível obter um potencial de redução de 5,4 m3/ano/fogo, o 

que corresponde a uma eficiência potencial de 33% (PNUEA, 2001). 

Para as máquinas de lavar louça a poupança é ainda mais significativa adequando 

os procedimentos de utilização, podendo poupar-se 3 m3/ano/fogo, admitindo que se 

lava a louça todos os dias com meia carga e se passa a lavar em dias alternados com 

carga total, resultando numa eficiência até 50%. Se se optar pela substituição da 

máquina a poupança é menos significativa, sendo possível obter um potencial de 

redução de 0,7 m3/ano/fogo, o que corresponde a uma eficiência potencial de cerca de 

18% (PNUEA, 2001). 

 

II.7 PERDAS E DESPERDÍCIOS 
 

Nos sistemas de abastecimento de água surgem sempre perdas de água e estas 

ocorrem devido à multiplicidade de órgãos e juntas existentes nestes sistemas. 

As perdas dividem-se em perdas reais e aparentes. As perdas reais correspondem 

às perdas físicas de água do sistema em pressão, até ao contador do cliente. O volume 

de perdas através de todos os tipos de fissuras, roturas e extravasamentos depende da 

frequência, do caudal e da duração média de cada fuga. As perdas aparentes 

contabilizam todos os tipos de imprecisões associadas às medições da água produzida e 

da água consumida, e ainda o consumo não-autorizado (por furto ou uso ilícito) (Reis, 

I., 2009). 
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O PNUEA prevê um conjunto de medidas para a redução de perdas ao nível do 

sistema público e do sistema predial de abastecimento bem como nos sistemas de 

aquecimento e refrigeração do ar. 

Relativamente ao sistema público de abastecimento, a redução das perdas 

consegue-se através da implementação, pelas entidades gestoras, de programas de 

detecção, localização e eliminação de perdas devido a fugas, roturas e extravasamentos 

do sistema, ao nível das tubagens e das juntas que constituem a rede pública de 

distribuição (PNUEA, 2001). 

Esta medida apresenta vantagens ambientais pelo impacto positivo a nível da 

redução do caudal captado nos meios hídricos, vantagens económicas por redução de 

custos de energia e vantagens técnicas graças à melhoria do estado de conservação dos 

sistemas. Um inconveniente que pode surgir com esta medida é que por vezes os custos 

de detecção, localização e reparação de perdas podem não ser economicamente 

justificáveis (PNUEA, 2001). 

Internacionalmente, as perdas por fugas e extravasamento em sistemas bem 

construídos e mantidos poderão ser de cerca de 50-60 l/ramal/dia mas, em Portugal a 

informação que existe aponta para valores médios de 2 a 5 vezes superiores aos de 

referência (PNUEA, 2001). 

As perdas actuais nos sistemas públicos de abastecimento de água atingem valores 

da ordem dos 40%, podendo-se reduzir estas perdas no mínimo para 20%, assim é 

possível estimar uma eficiência potencial de 50% (PNUEA, 2001).  

Ao nível do sistema predial, a medida para redução das perdas consiste 

igualmente na implementação de um programa de detecção, localização e eliminação de 

perdas resultantes de fugas, roturas e extravasamentos na rede predial, ao nível das 

tubagens, das juntas e nos diferentes dispositivos de utilização (PNUEA, 2001).   

A aplicação desta medida pode ser feita pelos proprietários, que são os principais 

beneficiários pois têm a seu cargo o pagamento das facturas, ou por empresas 

fornecedoras desse tipo de serviços (PNUEA, 2001).  

A principal vantagem é a redução do consumo de água e não apresenta 

inconvenientes relevantes (PNUEA, 2001). 

Neste caso, devido à grande variabilidade de situações, não é possível quantificar 

o potencial de poupança, mas em redes mais antigas e em instalações colectivas deve 

ser significativo pois observam-se grandes desperdícios (PNUEA, 2001). 
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Por fim, no caso dos sistemas de aquecimento e refrigeração de ar, são vários 

procedimentos que podem levar à poupança de água (PNUEA, 2001): 

· Inspeccionar regularmente o sistema para detecção e reparação de fugas 

nas tubagens e acessórios; 

· Ajustar correctamente as válvulas para evitar desperdícios do sistema; 

· Colocar válvulas de seccionamento para que as actividades de manutenção 

não exijam o esvaziamento de grande parte do sistema; 

· Efectuar uma manutenção adequada dos sistemas de ar condicionado com 

humidificação para evitar um caudal exagerado. 

Os beneficiários são os utilizadores deste tipo de sistemas, visto que estes 

procedimentos conduzem à redução dos consumos de água mas os benefícios potenciais 

desta medida não são de fácil quantificação, pois diferentes sistemas apresentam 

consumos e perdas potenciais variadas (PNUEA, 2001). 

 

II.8 APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVA 
 

A obtenção de água potável está principalmente relacionada com a exploração 

de águas superficiais de rios, riachos e lagos,  de águas subterrâneas e de poços e furos. 

 No entanto,  essas fontes de obtenção de água representam apenas 40% da 

precipitação total. É evidente, portanto, que existe uma margem considerável para a 

recolha da água da chuva quando cai, antes de ocorrerem grandes perdas devido à 

evaporação e transpiração e antes que se contamine por meios naturais ou artificiais 

(WaterAid, 2011). 

O aproveitamento da água da chuva é uma forma de reduzir o consumo de água da 

rede pública e permite também reduzir a produção de escoamentos superficiais, e 

consequentemente reduzir descargas no sistema público de drenagem de águas pluviais.  

A possível reutilização de águas pluviais depende essencialmente de dois factores, 

da pluviosidade da região e do tamanho do área de captação, sendo a mais usada a área 

das coberturas dos edifícios. Assim sendo, em regiões de baixa pluviosidade seriam 

necessários telhados maiores, quando comparados com regiões de maior pluviosidade. 

Um problema associado a estes tipos de sistemas é que em algumas regiões o maior 

consumo de água verifica-se nos períodos de menor precipitação  e vice-versa. 
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Internacionalmente, o uso  da água da chuva e as práticas variam. Na Austrália, 

Nova Zelândia,  Ilhas do Pacífico e Sul da Ásia, as águas pluviais são frequentemente 

utilizadas como uma fonte de água potável e para fins domésticos. Os EUA e a Europa 

Ocidental  usam a água da chuva para fins domésticos não-potáveis (Ferguson J., 2009). 

Uma preocupação com o uso de reservatórios para recolha da água da chuva é o 

possível desperdício no que diz respeito à rega de jardins. Em muitos casos, os 

moradores que usam a água do reservatório no exterior tendem a gastar  mais água dada 

a noção de que a água é gratuita e, portanto, não é necessário ter um uso eficiente (Lata 

Devi B., et al., 2005). Mas os sistemas de aproveitamento de água pluvial 

adequadamente planeados podem ajudar a reduzir consideravelmente a procura de água 

para usos não-potáveis. 

No Reino Unido foi desenvolvido um estudo por Sarah Ward (2007), no conjunto 

habitacional Millennium Green, cujos sistemas continham reservatórios com uma 

capacidade de armazenamento de 18 dias para ser utilizada numa casa de quatro 

quartos com uma área de 153 m² de telhado no qual era esperado recolher 95m3/ano de 

água (pluviosidade anual de 622 milímetros).  Este sistema seria usado para a bacia de 

retrete, máquinas de lavar e rega de jardim. Usando um  sistema de bombagem de 3,5L, 

 em conjunto com dispositivos eficientes,  o consumo das famílias foi reduzido para 50 

m3/ano, quando inicialmente era de 84 m3/ano. Isso indica que o sistema permitia uma 

redução de quase 50% no consumo de água potável. Segundo Sarah Ward (2007), os 

custos inicial e de manutenção elevados relativamente às tarifas de água e uma falta de 

regulamentação para o uso seguro da água da chuva são vistos como as principais 

barreiras para uma maior utilização destes sistemas. 

Um estudo semelhante realizado numa urbanização de Vila Real, denominada 

‘’Cooperativa dos Professores’’, constituída por 99 moradias com 2 pisos e com jardim 

frente aos alçados principal e posterior, mostra a poupança possível através do uso de 

um sistema de aproveitamento da água pluvial para a rega destes jardins (Pereira, L. et 

al., 2010). Neste estudo, o volume mensal de água necessário para rega era de 6794 

L/habitação e para lavagem de automóveis era de 147 L/habitação, o que perfaz um 

total de 6937 L/(habitação*mês) necessários nos meses de Verão (de Abril a Setembro) 

e 147 L necessários durante todo o ano. Com estes valores foi calculado o volume 

potencial médio que se poupa anualmente e que corresponde a 42 528 L/habitação, o 

que equivale a um valor médio mensal de 3554 L/(habitação*mês) (Pereira, L. et al., 
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2010). Atendendo que no concelho de Vila Real cada fogo consome em média 12,5 

m3/mês de água, a percentagem média de poupança mensal é de 28.35% da água total 

consumida por mês em cada fogo (Pereira, L. et al., 2010). 

A figura 13 mostra um exemplo de um sistema de aproveitamento de águas 

pluviais e os seus principais componentes. 

 
Figura 14 - Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais (Oliveira A., 2006) 

 
Relativamente à legislação, não existe legislação específica a nível nacional mas 

existe a Especificação Técnica ANQIP ETA 0701 que estabelece critérios técnicos para 

a realização de sistemas de aproveitamento de água pluvial das coberturas de edifícios 

para fins não potáveis e a ETA 0702 que estabelece as condições para a Certificação de 

Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais, executados de acordo com a ETA 

0701. 

Existe também um conjunto de regras internacionais a observar no 

dimensionamento e na instalação destes sistemas (GRAF, 2011): 

· Adoptar um modelo de cálculo específico para aferição das quantidades e das 

necessidades de água em cada projecto; 

· Admitir apenas como úteis as superfícies de recolha que não estejam em 

contacto periódico com pessoas, animais ou máquinas; 

· Adoptar sistemas de filtragem que rejeitem as primeiras águas. O volume a 

desviar poderá ser determinado com base em critérios de tempo ou com base na 

área da cobertura e numa altura de precipitação pré-estabelecida, que poderá 

variar entre 0,5 e 8,5 mm, conforme as condições locais (ETA 0701, 2011); 
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· Prever uma válvula de corte no início do sistema, com desvio para o colector 

pluvial, de modo a “desligar” todos os seus componentes para verificação, 

manutenção ou substituição; 

· Prever uma válvula anti-refluxo com membrana anti-roedores na saída 

(overflow) do esgoto do depósito de armazenamento, que deve estar ligado ao 

colector pluvial; 

· Utilizar um depósito de armazenamento construído num material cujas paredes 

sejam isentas de porosidade, e que não propiciem reacções químicas. O 

polietileno de alta densidade é, neste momento, o material mais indicado para 

armazenar a água da chuva; 

· Enterrar o depósito, garantindo-se assim que a água da chuva fica protegida da 

luz e uma temperatura evitando grandes variações deste parâmetro e desta forma 

evitar-se a formação de algas e o desenvolvimento de certos micro-organismos; 

·  O depósito deve ter uma abertura tamponada capaz de permitir acesso ao seu 

interior para manutenção; 

· A entrada de água no interior do depósito deve ser feita do fundo para a 

superfície através de um acessório especial que não origine turbulência, além de 

que dessa forma se consegue uma oxigenação da água armazenada sempre que 

entra uma nova; 

· A captação de água no interior do depósito pela bomba deve acontecer a cerca 

de dez, quinze centímetros abaixo do nível, sendo nessa zona que se encontra a 

água de melhor qualidade; 

· O dimensionamento do sistema deve prever que o overflow do depósito 

aconteça entre três a cinco vezes por ano, garantindo-se uma boa renovação; 

· No caso de a água da chuva alimentar alguns equipamentos no interior dos 

edifícios, cisternas de WC, por exemplo, essa canalização deve ser independente 

da restante e sem possibilidade de cruzamento. As bombas que simultaneamente 

estão ligadas ao depósito da água da chuva e ao mesmo tempo à rede potável, 

fazendo a comutação automática após esgotar-se o depósito, devem possuir 

homologação garantindo a não entrada de água pluvial na rede potável por 

refluxo; 
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· Todas as torneiras alimentadas pela água da chuva devem ser assinaladas com 

etiquetas indicando “água não potável ou imprópria para beber”. Essas torneiras 

só poderão ser manipuladas com uma chave de segurança; 

· A manutenção e limpeza do sistema devem privilegiar as épocas do ano antes do 

início das chuvas e após o Inverno; 

· Os principais parâmetros fisico-químicos da água armazenada no depósito 

devem ser verificados com intervalos máximos de seis meses; 

· De três em três anos é recomendável o esvaziamento total do depósito e a sua 

lavagem profunda. 

 

II.9 APROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZENTAS 
 

A água residual doméstica divide-se em três classes, negra, cinzenta clara e 

cinzenta escura (Tabela 5) (Matos, C., 2009). 

A água cinzenta é a água residual doméstica proveniente das banheiras, lavatórios, 

bidés, máquinas de lavar roupa e louça e do lava-loiça da cozinha.  

 

Tabela 5 - Classificação da Água Residual (Matos, C., 2009) 

Tipo Proveniência 

Negra Sanitas 

Cinzenta Escura Banheira, lavatório, bidé, lavandaria e cozinha 

Cinzenta Clara Banheira, lavatório e bidé 

 

O aproveitamento da água cinzenta consiste na reutilização dessa água nas 

descargas de autoclismos, nos sistemas de rega, nas lavagens de pavimentos e veículos, 

que pode levar a uma poupança de 40 a 60L  per capita por dia (Friedler, E. et al, 2005). 

Para que a reutilização da água seja possível, é necessário separar as condutas de 

descarga das águas cinzentas e de seguida instalar o sistema de tratamento e desinfecção 

da água. Existem diversos sistemas patenteados no mercado. Na figura 14 apresenta-se 

um exemplo destes sistemas. 
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Figura 15 – Exemplo de um Sistema de tratamento e desinfecção de água cinzenta (SOLiCLIMA, 2012) 

 

Num estudo realizado numa habitação em Sabrosa, Distrito de Vila Real, alterou-

se o seu sistema de drenagem, de forma a recolher as águas cinzentas que provinham de 

uma casa de banho (banheira, lavatório e bidé), da cozinha (pia da louça e máquina de 

lavar louça) e da lavandaria (máquina de lavar roupa). A ocupação diária era de 4 a 6 

pessoas (Matos, C. et al., 2011). Na Tabela 6 estão representadas as quantidades de 

água cinzenta gerada por tipologia (oferta), bem como a procura para os fins não 

potáveis considerados, apontados neste estudo. 

 

Tabela 6 - Quantidades de água cinzenta gerada e necessidades em água para alguns fins não potáveis (Matos, 
C. et al., 2011) 

Oferta 
(L/fogo.dia) 

Águas Cinzentas 
Totais 

296,7 

Águas Cinzentas 
Claras 

150,7 

Banheira 118,4 
Lavatório 32,2 

Procura 
(L/fogo.dia) 

Autoclismo 58,6 
Lavagem de 

Veículos 
5,0 

Rega 226,5* 
* Nos 6 meses de menor precipitação 



EFICIÊNCIA HÍDRICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 
 

27 
 

De acordo com este estudo, dependendo da tipologia da habitação e da quantidade 

de áreas verdes, a oferta de águas cinzentas é suficiente para os consumos de água nos 

autoclismos, para lavagem de automóveis e como complemento à rega (Matos, C. et al., 

2011). 

Relativamente à legislação, existem duas Directivas Europeias sobre a avaliação 

da qualidade da água, nomeadamente a Directiva 80/778/CE revogada pela Directiva 

98/83/CE e, a partir destas Directivas, Portugal publicou o Decreto – Lei nº 243/01 de 5 

de Setembro, que fixa as normas relativas à qualidade da água para consumo humano. 

A reutilização da água residual em países pertencentes à União Europeia é 

normalizada pelas directivas de cada país, sendo que, em Portugal, a legislação 

directamente incidente sobre este domínio não se encontra ainda bem desenvolvida 

(Matos, C., 2009). 

A Norma Portuguesa NP 4434 de 2005 refere-se apenas à reutilização de águas 

residuais tratadas para rega. Esta norma define os requisitos de qualidade das águas 

residuais urbanas tratadas a utilizar como água de rega, os critérios a seguir na escolha 

dos processos e equipamento de rega a usar, os procedimentos a adoptar na execução 

das regas com vista a assegurar a protecção da saúde pública e do ambiente, os 

procedimentos de monitorização ambiental da zona potencialmente afectada por essa 

rega (Matos, C., 2009). 

A ANQIP criou as Especificações Técnicas ETA 0905 que estabelecem critérios 

técnicos para a realização de Sistemas Prediais de Reciclagem e Reutilização de Águas 

Residuais Cinzentas e as ETA 0906 que estabelecem as condições para a Certificação 

de Sistemas Prediais de Reutilização e Reciclagem de Águas Cinzentas, executados de 

acordo com a ETA 0905. 

 

II.10 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% da 

energia final na Europa e a figura 15 mostra o consumo de energia no sector residencial 

neste continente. No entanto, mais de 50% deste consumo pode ser reduzido através de 

medidas eficiência energética (ADENE, 2011). 
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Figura 16 - Consumo de energia no sector residencial (Kapsalaki M. et al., 2012) 

 

Para fazer face a estes elevados valores foi criada, em 2005, a EPBD – Energy 

Performance of Buildings Directive (Directiva n.º 2002/91/CE) que impõe que a obra e 

as instalações de aquecimento, arrefecimento e ventilação sejam concebidas e realizadas 

de modo a que a quantidade de energia necessária à sua utilização seja baixa, tendo em 

conta as condições climáticas do local e os ocupantes. Trata-se de uma iniciativa 

conjunta dos Estados Membros da EU e da Comissão Europeia. O objectivo principal é 

melhorar a partilha de informações e experiências na implementação desta importante 

legislação Europeia (EPBD, 2011). 

Em Portugal, a regulamentação de Térmica dos Edifícios é constituída por dois 

tipos de sistemas de classificação dos edifícios: o Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios - RCCTE e o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização dos Edifícios - RSECE, enquadrando assim o Sistema 

Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos edifícios – SCE 

que resulta da transposição para direito nacional da Directiva n.º 2002/91/CE. 
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Os regulamentos técnicos, RCCTE e RSECE, já estão em vigor desde Julho de 

2007. Quanto ao SCE só se aplicou aos edifícios existentes em Janeiro de 2009. 

O RCCTE veio estabelecer requisitos de qualidade para os novos edifícios de 

habitação e de pequenos serviços sem sistemas de climatização, de modo a limitar as 

perdas térmicas e controlar os ganhos solares excessivos. Este regulamento impõe 

limites aos consumos energéticos da habitação para climatização e produção de águas 

quentes, incentivando a utilização de sistemas eficientes e de fontes energéticas com 

menor impacte no consumo de energia primária. Esta legislação determina também a 

obrigatoriedade da instalação de colectores solares e valoriza a utilização de outras 

fontes de energia renovável (ADENE, 2011). 

O RSECE também define um conjunto de requisitos aplicáveis a edifícios de 

serviços e de habitação munidos de sistemas de climatização, que, para além dos 

aspectos da qualidade da envolvente e da limitação dos consumos energéticos, 

abrangem a eficiência e manutenção dos sistemas de climatização dos edifícios, 

obrigando à realização de auditorias periódicas nos edifícios de serviços. Este 

regulamento inclui também requisitos para a qualidade do ar interior que abrangem as 

taxas de renovação do ar interior nos espaços e a concentração máxima dos principais 

poluentes (ADENE, 2011). 

No âmbito do SCE, a aplicação destes regulamentos ao longo do tempo de vida de 

um edifício é verificada por peritos (ADENE, 2011).  

 

II.11 CERTIFICADO ENERGÉTICO DE EDIFÍCIOS 

  
O Certificado Energético (figura 16) é um documento que quantifica o 

desempenho energético e qualifica a qualidade do ar interior de um edifício ou fracção 

autónoma, emitido por um perito qualificado no âmbito do SCE. Este documento 

contém diversas informações tais como, a identificação do imóvel, a etiqueta de 

desempenho energético, a validade do certificado, a descrição sucinta do imóvel, a 

descrição das soluções adoptadas, valores de referência regulamentares para que os 

consumidores possam comparar e avaliar o desempenho energético do edifício, resumo 

de possíveis medidas de melhoria, entre outros campos que são específicos para cada 

edifício analisado (ADENE, 2011). 
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Figura 17 – Certificado Energético (ADENE, 2011) 

 

A redução dos consumos energéticos pode ser conseguida através da aquisição de 

equipamentos mais eficientes. Ao escolher equipamentos energeticamente mais 

eficientes, poupa-se energia e também o ambiente. Para fazer a escolha mais acertada, 

existem as etiquetas energéticas (EDP, 2011). 

A etiqueta energética (figura 17) consiste num rótulo informativo sobre a 

eficiência energética e outras características dos equipamentos domésticos. A existência 

deste rótulo permite ao cidadão dispor de informação adicional acerca dos custos de 

funcionamento e dispor de mais um factor de escolha na altura de aquisição do 

equipamento (EDP, 2011). 

Esta etiqueta possui sete classes de eficiência e são estas classes que classificam o 

electrodoméstico em função do nível de eficiência. A classe A é a mais eficiente e a 

classe G a menos a eficiente.  
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Figura 18 – Exemplo de Etiqueta Energética (DGGE, 2011) 

 

II.12 EMISSÕES DE CO2 
 

Como se verá mais adiante, é muita a energia dispendida no ciclo urbano da água 

e associadas ao consumo de energia estão as emissões de CO2. 

Uma das actuais preocupações do homem é ter a capacidade de manter as 

condições de vida humana no Planeta e um dos pontos essenciais para isso é controlar 

as emissões de CO2. (Librelotto, D. et al., 2008). 

Para proteger as próximas gerações existe um regime internacional de redução das 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE), inicialmente estipulado pelo Protocolo de 

Quioto que se centrou em duas questões fundamentais: (i) objectivos vinculativos de 

redução de GEE, e (ii) políticas e medidas de mitigação das emissões de GEE (Lacasta, 

N. et al., 1999).  

Na base deste Protocolo estão os Compromissos de limitação e redução das 

emissões de gases com efeito de estufa. Inicialmente, apenas os países desenvolvidos 

foram obrigados a limitar os níveis de emissões de GEE pois estes foram considerados 

os responsáveis pelo início da interferência no clima (Gomes M., 2005). Cada país tinha 

o seu próprio objectivo de limitação ou redução, que iria desde +10% (Islândia) a -8% 

(Comunidade Europeia-CE- e seus Estados- Membros) (Lacasta, N. et al., 1999).  

Para os países em desenvolvimento não foram estipuladas reduções de emissão, 

mas de acordo com o Protocolo, estes países juntamente com os países desenvolvidos 
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devem desempenhar as diversas atividades, entre as quais estabelecer medidas para 

limitar as emissões de GEE, promover adaptações para futuros impactos de mudança 

climática, enviar informações ou comunicações nacionais sobre seus inventários de 

emissões de GEE e programas de mudança climática ao secretariado da Convenção, 

incentivar e promover transferência de tecnologia, cooperar pesquisas científicas e 

tecnológicas e oferecer formação para a conscientização do público em geral sobre a 

mudança climática e seus impactos (Gomes M., 2005). 

Portugal assumiu o objectivo de limitar o aumento das suas emissões de GEE em 

27%, no período de 2008-2012, relativamente aos valores de 1990. Existem três 

instrumentos essenciais para cumprir este objectivo (Gouveia N. et al, 2011): 

· O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) que define um 

conjunto de políticas e medidas internas que visam a redução de emissões de 

GEE por parte dos diversos sectores de actividade; 

· O Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE), que é 

aplicável a um conjunto de instalações fortemente emissoras de GEE, e como 

tal incluídas no Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE); 

· O Fundo Português de Carbono que visa o desenvolvimento de actividades 

para a obtenção de créditos de emissão de GEE. 

De acordo com o operador de energia Português - EDP, o fator de emissão de 

GEE para a eletricidade é 369,23 g/kWh para o CO2, 2,28 g/kWh para SO2 e 1,08 

g/kWh para o NO2 (Mariano N. et al., 2011).   As empresas de abastecimento de água de 

Águas de Portugal apresentam uma emissão média de 0,18 kg de CO2 por m3 de água 

produzida e as empresas de águas residuais, uma média de 0,16 kg de CO2 por m3 de 

águas residuais tratadas (Mariano N. et al., 2011).  

Uma das questões em que se centrou o Protocolo de Quioto foi a mitigação de 

emissões e uma forma de o fazer é através do mercado de emissões. Por exemplo, uma 

empresa recebe uma permissão para emitir poluentes estabelecendo um nível máximo 

específico de emissões (Goularte B. et al., 2011).  

Um dos maiores mercados de negociação de créditos de carbono é o Mercado 

Europeu, conhecido como European Union – Emission Trading Scheme, criado em 

2000 a partir do lançamento do Programa Europeu para as Alterações Climáticas, e 

entrou em vigor em 2005. O programa foi desenvolvido em três fases sendo a primeira 

de 2005 a 2007, a segunda fase de 2008 a 2012 (período igual ao do cumprimento do 
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Protocolo de Quioto), e a terceira que ocorrerá nos próximos cinco anos pós-Quioto 

(Goularte B. et al., 2011). Estes mercados baseiam-se em mecanismos legais 

particulares de cada país, onde os compradores são aqueles que emitem acima das suas 

metas de emissões e os vendedores são aqueles que emitem abaixo das suas metas 

(Goularte B. et al., 2011). 

A redução de emissões traduz-se numa espécie de certificado que é emitido, 

denominado crédito de carbono. Os Certificados de Emissões Reduzidas não levam em 

conta só a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), mas também das 

emissões dos outros gases do efeito estufa: metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

perfluorcarbonetos (PFCs), hidrofluorcarbonetos (HFCs) e hexafluoreto de enxofre 

(SF6), assim a unidade dos créditos de carbono nestes certificados é padronizada em 

toneladas de carbono equivalente (Gouveia N. et al, 2011). 

Para calcularmos o carbono equivalente é necessário saber o poder destrutivo das 

moléculas de cada gás em efeito estufa, denominado como Potencial de Dano Global 

(GWP - Global Warming Potential). O GWP de cada gás significa quanto mais (ou 

quanto menos) um gás aumenta o efeito estufa em 100 anos comparado com a mesma 

quantidade de CO2 emitida ao mesmo tempo (tabela 7). A molécula de dióxido de 

carbono tem valor definido como 1 neste índice (Gouveia N. et al, 2011). 

 

Tabela 7 - Potencial de dano global dos GEE (Gouveia N. et al, 2011) 

Gás GWP relativo/CO2 (100 anos) 

Dióxido de Carbono 1 

Metano 23 

Óxido Nitroso 298 

Perfluorcarbonetos 6.500 – 8.700 

Hidrofluorcarbonetos 140 – 11.700 

Hexafluoreto de enxofre 23.900 

 

Isto significa, por exemplo, que o metano (CH4) tem um potencial 23 vezes maior 

que o CO2 de causar dano ao ambiente, ou seja, emitir 1kg de metano tem o mesmo 

efeito que emitir 23kg de CO2 (Gouveia N. et al, 2011).  

Por definição, 1Kg de CO2 vale 0,2727kg de carbono equivalente, já que 

considera apenas a massa das moléculas de carbono em um quilo de dióxido de 
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carbono. Para os outros gases: Carbono equivalente = GWP relativo x 0,2727 (Gouveia 

N. et al, 2011) (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Valores de Carbono equivalente dos GEE (Gouveia N. et al, 2011) 

Gás GWP relativo/CO2 (100 anos) 

Dióxido de Carbono 0,273 

Metano 6,27 

Óxido Nitroso 81,27 

Perfluorcarbonetos 1.772 – 2.372 

Hidrofluorcarbonetos 38,2 – 3.190 

Hexafluoreto de enxofre 6.518 

 

Supondo que uma tonelada de carbono equivalente vale 1000 dólares no mercado 

de carbono, a mitigação de uma tonelada de CO2 vale 273 dólares, de metano 6.270 

dólares e assim por diante, logo estes dados são muito importantes economicamente 

(Gouveia N. et al, 2011). 

 

II.13 RELAÇÃO ÁGUA-ENERGIA-CO2 
 

O Ciclo Urbano da Água (figura 18) inicia-se na captação da água (num rio, lago 

ou albufeira), passando por tratamentos adequados numa estação de tratamento de água 

(ETA), para ser distribuída e poder ser utilizada para consumo humano. Por fim se o 

efluente não for muito poluído pode ser lançado directamente para os cursos de água. 

Mas se a carga de poluentes for demasiada, a água terá de ser tratada com a ajuda do 

Homem antes de ser lançada aos cursos de água, pois nestas situações a auto depuração, 

isto é, a capacidade de um corpo de água voltar às condições ecológicas iniciais, não é 

suficiente nem eficaz. O tratamento das águas residuais é realizado em ETAR e 

consoante as características físicas, químicas e biológicas assim será escolhido o 

tratamento que melhor se adapte ao problema (Carneiro, C., 2007).   
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Figura 19- Ciclo Urbano da Água (Carneiro, C., 2007) 

 

 

 

Este ciclo pode dividir-se nas seguintes etapas: 

· Captação; 

· Tratamento; 

· Adução; 

·  Armazenamento; 

·  Distribuição; 

· Tratamento de efluentes; 

· Rejeição. 

A captação é a base para o abastecimento de água e é feita a partir de lençóis 

naturais de água.  

A relação entre recursos energéticos e hídricos deve ser considerada sob duas 

perspectivas importantes. A primeira aporta para a utilização dos recursos hídricos para 

o suprimento de recursos energéticos e, a segunda, para a utilização dos recursos 

energéticos para o suprimento de águas (Moura, G., 2010). 

A energia eléctrica é um factor importante para o abastecimento, pois é necessária 

para bombear, transportar, tratar e distribuir a água, podendo ser responsável por 60% a 

80% dos custos de distribuição e tratamento de água, além de representarem em média, 

14% do total das despesas das companhias de água (Moura, G., 2010). 
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Num estudo realizado na cidade Florianópolis, foram implementadas medidas de 

eficiência hídrica para determinar a redução no consumo de energia. Através da 

substituição dos autoclismos, da reutilização das águas cinzentas e do aproveitamento 

da água da chuva foi possível obter reduções de 60,3% no sector público, seguido pelo 

comércio com 53,3% e finalmente o residencial com 30% no consumo de água. O total 

de poupança de água potável foi de 40,2% que permitiram uma redução de 4,4 

GWh/ano no consumo de energia eléctrica em Florianópolis, o que representa 

aproximadamente 0,5% do consumo total de electricidade na cidade (Proença L. et al., 

2011). 

Relacionado com o consumo de energia está a produção de GEE, ou seja, 

reduzindo o consumo de água reduzir-se-iam as emissões de GEE, nomeadamente CO2. 

Assim sendo, torna-se importante ter em atenção a relação existente entre o 

consumo de água e o consumo de energia e o consequente impacte que estes podem ter 

no ambiente através das emissões de CO2, de modo a evitar consumos e emissões 

excessivos. 

Sabe-se que 2 a 3% do consumo de energia no mundo se deve ao bombeamento e 

tratamento de água residencial e industrial (USAID, 2012). Todas as etapas do ciclo 

urbano da água podem necessitar de energia para poderem ser realizadas nas melhores 

condições (tabela 9). 

 

Tabela 9 - Energia Eléctrica das Etapas do Ciclo Urbano da Água (Moura, G., 2010) 

Etapa do Ciclo de uso da Água 
Intervalo de Energia Eléctrica (kWh/m3) 

Baixa Alta 
Captação e Transporte de Água 0 3,70 

Tratamento de Água 0,03 4,23 
Distribuição de Água 0,19 0,32 

Recolha e Tratamento de Águas Residuais 0,29 1,22 
Descarga de Águas Residuais 0 0,11 

Tratamento e Distribuição de Água Reciclada 0,11 0,32 
 

A captação exige que a água seja desviada ou bombeada dos lençóis naturais de 

água, tratada e transportada até aos reservatórios. A captação e transporte da água 

envolvem elevados gastos de energia devido ao uso de bombas tanto para a extracção da 

água como para o seu transporte através de colinas. De acordo com dados da tabela 9, a 

energia dispendida na captação e transporte de água bruta varia de 0 a 3,7 kWh/m3. 
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Chegada a água à ETA, a necessidade de energia no tratamento da água depende 

da sua origem e do processo de tratamento que irá ser usado. 

Para reduzir custos com a energia eléctrica em ETA’s, muitas companhias de água 

substituem as bombas e os motores por equipamentos mais novos e eficientes. Além 

disso, a utilização de inversores de frequência e algoritmos para optimização do 

bombeamento da água tratada, possuem a capacidade de reduzir a necessidade de 

energia eléctrica (Moura, G., 2010). 

O uso de energia eléctrica na distribuição ocorre quando é necessário bombear 

água para um reservatório ou para manter pressão suficiente nas condutas, assegurando 

o seu fluxo. O crescimento urbano é o principal responsável pelo aumento da 

necessidade de energia eléctrica nas redes de distribuição, pois a água passa a ser 

necessária em locais cada vez mais distantes dos reservatórios (Moura, G., 2010). 

Quanto ao consumo da água, este exige consumo de energia essencialmente para o 

aquecimento das águas sanitárias e para o funcionamento das máquinas de lavar roupa e 

loiça. 

Depois da água ter sido usada é necessário transportá-la até às ETAR’s o que 

acarreta mais consumo de energia. A intensidade de energia no tratamento das águas 

residuais varia com o processo utilizado, podendo variar entre os 0,11 a 0,32 kWh/m3 

(Nikolaus, G., 2010). 

Em suma, a intensidade de energia usada no ciclo urbano da água pode variar 

entre 0,62 e 9,90 kWh/m3 (Moura, G., 2010). 

A figura 19 mostra um exemplo dos consumos de energia no ciclo urbano da 

água. 

 

Figura 20 - Consumos de energia no ciclo urbano da água (Cheng C., 2001) 
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II.14 RELAÇÃO ÁGUA – ENERGIA – CO2 NUMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 
 

Numa habitação unifamiliar, o consumo de água (figura 20) é imprescindível para 

a realização de diversas actividades tais como, a higiene pessoal (chuveiro, banheira, 

lavatório), o uso de máquinas de lavar roupa e loiça, a rega de jardins, a lavagem de 

automóveis e piscinas.  

 
Figura 21 – Consumo de água por equipamento (Almeida et al., 2001) 

 
Nestas actividades, o consumo de energia é inevitável, como por exemplo para a 

produção de água quente sanitária, no bombeamento de água e na circulação de água em 

piscinas. Sabe-se que cerca de 22% da energia consumida numa habitação se deve às 

águas quentes sanitárias (Mariano, N. et al., 2011). Mas há situações em que esta 

percentagem pode ser ainda mais elevada, como é o caso do estudo feito em Dakar que 

mostra que cerca de 62% do consumo total como ser pode ver na figura 21 (Ndoye B. et 

al.,2007). 
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Figura 22 – Relação entre a energia consumida para AQS e o consumo total de energia 

 

A figura seguinte mostra o consumo de energia de cada equipamento numa 

habitação unifamiliar. 

 
Figura 23 – Consumo de energia por equipamento (Tellinghuisen, S., 2009) 

 

Para aquecer 1 m3 de água de 10º a 37º são necessários 30 kWh e como já se viu 

anteriormente, associado ao consumo de energia estão as emissões de CO2, que segundo 

o operador de Energia Português (EDP) podem chegar aos 369,23 g/kWh de 

eletricidade (Silva Afonso A. et al., 2011). 

A figura seguinte mostra a relação entre o consumo de água, consumo de energia 

e emissões de CO2 para diferentes equipamentos. 
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Figura 24 - Relação entre o consumo de água, consumo de energia e emissões de CO

 

Um estudo realizado em 10 habitações em Dalian (China), mostra que 

implementação de equipamentos de alta eficiência 

em, aproximadamente, 16 000 tCO

 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Figura 25 - Potencial redução de CO

 

Assim, através da implementação de medidas de eficiência hídrica, para além de, 

logicamente, reduzir o consumo de água, será possível reduzir o consumo de energia e 

as emissões de CO2, pois estes três 
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Relação entre o consumo de água, consumo de energia e emissões de CO2 (Fidar A., et al

Um estudo realizado em 10 habitações em Dalian (China), mostra que 

os de alta eficiência reduz as emissões de CO2 (figura 

CO2/ano. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Potencial redução de CO2 (Toyosada K. et al, 2012) 

Assim, através da implementação de medidas de eficiência hídrica, para além de, 

logicamente, reduzir o consumo de água, será possível reduzir o consumo de energia e 

, pois estes três parâmetros estão inevitavelmente relacionados.
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et al., 2010) 

Um estudo realizado em 10 habitações em Dalian (China), mostra que a 

(figura 24) 

Assim, através da implementação de medidas de eficiência hídrica, para além de, 

logicamente, reduzir o consumo de água, será possível reduzir o consumo de energia e 

parâmetros estão inevitavelmente relacionados. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO III - CASO DE ESTUDO 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

  



 

 

III.1 METOLOGIA 
 

A metodologia usada para dar cumprimento ao objectivo proposto 

consequências da implementação de medidas de eficiência hídrica no consumo de água, 

de energia e nas emissões de CO2

 

III.1.1 SELECÇÃO E DESCRIÇÃO DA HABITAÇÃO EM ESTUDO

 

Como caso de estudo para implementação das medidas de eficiência hídrica 

seleccionou-se uma habitação unifamiliar sobre a qual era fácil de obter os elementos 

necessários ao bom prosseguimento do trabalho.

A habitação em estudo localiza

de Viseu (figura 25) sendo habitada

pisos e um jardim. Na cave encontram

estendal, um quarto e uma casa de banho. No R/C estão a sal

cozinha, um vestíbulo de entrada e um escritório. O primeiro piso é constituído por duas 

suites, dois quartos e uma casa de banho. O jardim rodeia a habitação e tem 

aproximadamente 170m². 

Figura 

CASO DE ESTUDO

 

para dar cumprimento ao objectivo proposto de avaliar as 

consequências da implementação de medidas de eficiência hídrica no consumo de água, 

2 é a seguinte. 

SELECÇÃO E DESCRIÇÃO DA HABITAÇÃO EM ESTUDO 

caso de estudo para implementação das medidas de eficiência hídrica 

se uma habitação unifamiliar sobre a qual era fácil de obter os elementos 

necessários ao bom prosseguimento do trabalho. 

A habitação em estudo localiza-se em Almacave, no concelho de Lamego,

sendo habitada por 3 pessoas. Esta habitação é constituída por três 

pisos e um jardim. Na cave encontram-se a garagem, dois arrumos, uma lavandaria, um 

estendal, um quarto e uma casa de banho. No R/C estão a sala, uma casa de banho, uma 

cozinha, um vestíbulo de entrada e um escritório. O primeiro piso é constituído por duas 

suites, dois quartos e uma casa de banho. O jardim rodeia a habitação e tem 

 
Figura 26 – Localização da habitação 
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de avaliar as 

consequências da implementação de medidas de eficiência hídrica no consumo de água, 

caso de estudo para implementação das medidas de eficiência hídrica 

se uma habitação unifamiliar sobre a qual era fácil de obter os elementos 

Lamego, distrito 

constituída por três 

se a garagem, dois arrumos, uma lavandaria, um 

a, uma casa de banho, uma 

cozinha, um vestíbulo de entrada e um escritório. O primeiro piso é constituído por duas 

suites, dois quartos e uma casa de banho. O jardim rodeia a habitação e tem 
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III.1.2 MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA ACTUAL DE CADA EQUIPAMENTO 
DA HABITAÇÃO 

 
Através da facturação da água foi possível saber o consumo médio de água por 

mês na habitação e assim, usando a expressão (1) determinou-se a água consumida por 

cada equipamento. 

A tabela 10 mostra o consumo de água de cada equipamento em percentagem, que 

será necessário para a aplicação da expressão apresentada a seguir. 

 搀oágumo ⪀qulpොm⪀áሸo 㞀 % 퐀oáguml鿠ො poǑ 퐀ො鿠ො ⪀qulpොm⪀áሸo 时搀oágumo mé鿠lො 鿠ො 闺ො瑰lሸොção         (1) 

 

Tabela 10 - Consumo de água por equipamento (Almeida et al., 2001) 

Equipamento Consumo de Água (%) 

Banho/Duche 31 

Lavatório 11 

Lava-Loiça 5 

MLL 2 

MLR 8 

Autoclismo 27 

Rega 7 

Lavagens 5 

Fugas 4 

 

A habitação em estudo é constituída por 5 casas-de-banho mas só serão tidas em 

conta 3 das 5 casas-de-banho, pois esta habitação tem apenas 3 ocupantes e duas das 

casas-de-banho não são utilizadas.  

 

III.1.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 
 

Para a escolha dos novos equipamentos recolheram-se as características dos já 

existentes, nomeadamente modelo e marca por forma a ser possível encontrar as 



CASO DE ESTUDO 

 
 

45 
 

características nomeadamente os caudais consumidos, e procedeu-se a uma pesquisa de 

equipamentos mais eficientes de modo a diminuir os consumos. 

Para optimizar a eficiência hídrica da habitação, também foram analisados, com 

base em dados obtidos junto dos fornecedores, sistemas de aproveitamento da água da 

chuva e de reutilização de águas cinzentas. 

 

III.1.4 ESTUDO DAS POUPANÇAS DE ÁGUA OBTIDAS 
 

Para o cálculo das poupanças de água foi necessário medir o tempo de utilização 

de cada equipamento da habitação. Para a determinação do tempo de uso de cada 

equipamento usou-se a expressão: 

 ሸ 㞀  婢ú坡魄粕屏ú 颇ú破 屏ê魄 纵评/屏ê魄邹婢r粕聘r评 纵评/屏平坡邹           纵mlá/mêg邹  (2) 

 
De seguida, calculou-se o consumo dos novos equipamentos, através da 

expressão: 

 搀oágumo 㞀 퐀ොu鿠ො癸 纵癸/mlá邹时ሸ 纵mlá/mêg邹       纵癸/mêg邹  (3) 

 

Determinou-se ainda a percentagem de água poupada através do sistema de 

aproveitamento da água pluvial. Para tal, considerou-se que o sistema seria usado nos 

meses de maior consumo, ou seja, Junho, Julho, Agosto e Setembro, devido à ausência 

de chuva nestes meses para rega dos jardins. 

 

III.1.5 ESTUDO DAS POUPANÇAS ENERGÉTICAS E DE EMISSÕES DE CO2 
OBTIDAS 

 

Como foi referido anteriormente, para aquecer 1 m3 de água de 10º a 37º são 

necessários 30 kWh (Silva Afonso A. et al., 2011), assim para se saber o consumo de 

energia basta aplicar a regra de três simples usando o consumo de água associado à 

produção de águas quentes sanitárias.  

O sistema de aproveitamento de águas pluviais consome 1,97 x 10-3 kWh por cada 

litro de água (Matos, C. et al., 2012), e através deste valor pode-se obter o consumo de 
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energia associado ao sistema de aproveitamento de águas pluviais aplicando para isso, a regra 

de três simples. 

Quanto às emissões de CO2, considera-se que são emitidos 369,23 g por cada 

kWh de eletricidade consumido (Silva Afonso A. et al., 2011). Assim, também se usou 

a regra de três simples para a determinação das emissões para o consumo de água 

associado à produção de águas quentes sanitárias. 

 

III.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

III.2.1 CONSUMO DE ÁGUA ACTUAL DA HABITAÇÃO 
 

A partir das facturas da água dos últimos 3 anos sabe-se que o consumo médio de 

água por mês é de 27,61 m3. Através deste consumo e das percentagens apresentadas na 

tabela 8 aplicou-se a expressão (1) e obtiveram-se os consumos de cada um dos 

equipamentos. 

Como a banheira representa uma percentagem de 31% do consumo total numa 

habitação, obteve-se um consumo de 8559,44 L/mês. Das três casas-de-banho em 

estudo duas delas são banheira/duche e a terceira é apenas duche. Tendo em conta o que 

foi dito anteriormente obtiveram-se os seguintes consumos: 

· 2 Banho/duche (20,7%) Þ 5709,15 L/mês 
· 1 Duche (10,3%) Þ 2850,29 L/mês 

O lavatório das casas-de-banho, com uma percentagem de 11%, tem um consumo 

de 3037,22 L/mês. 

Para o lava-loiça obteve-se um consumo mensal de 1380,56 L/mês. 

Quanto às máquinas de lavar loiça e de lavar roupa obtiveram-se consumos de 

552,22 L/mês e 2208,89 L/mês, respectivamente. 

Para o autoclismo, com uma percentagem de 27%, obteve-se um consumo de 

7455 L/mês. 

A rega, constituída por 13 bicos de rega e 13 brotadores, obteve um consumo 

mensal de 1932,78 L/mês. 

Do consumo total numa habitação, 5% é devido às lavagens de carros e 

pavimentos exteriores, isto equivale a um consumo mensal de 1380,56 L/mês. 
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As fugas correspondem a 4% do consumo de água, ou seja, 1104,44 L/mês. 

A tabela 11 e a figura 26 resumem todos os consumos obtidos. 

 

Tabela 11- Resumo dos Consumos de Água por Equipamento 

Equipamento Consumo de Água (L/mês) 
Banho/duche 5709,15 

Duche 2850,29 
Lavatório 3037,22 
Lava-loiça 1380,56 

MLL 552,22 
MLR 2208,89 

Autoclismo 7455 
Rega 1932,78 

Lavagens 1380,56 
Fugas 1104,44 

 

 

Figura 27 - Consumo dos Vários Equipamentos 

 

III.2.2 PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

Como foi referido na metodologia, para escolher os novos equipamentos foi 

necessário procurar as características dos já existentes na habitação. A tabela 12 mostra 

essas características.  
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Tabela 12 – Características dos equipamentos existentes 

 

Na tabela 13, a sombreado, estão os equipamentos que foram substituídos. 

Existem alguns equipamentos, como é o caso das misturadoras de duche e 

duche/banho, em que a diferença dos caudais é mínima e até em que o caudal é maior 

que anteriormente mas que ainda assim foram substituídos de modo a que todos os 

equipamentos da casa de banho sejam do mesmo modelo. Como se irá ver mais à frente, 

apesar de se terem mudado as misturadoras dos bidés pelas mesmas razões apresentadas 

anteriormente, estas não serão contabilizadas nas poupanças visto que é um 

equipamento de volume e não tem muita intervenção na eficiência hídrica pois 

diferentes caudais só vão interferir no tempo de enchimento do bidé e não no consumo 

de água. 

A ANQIP tem vários equipamentos certificados e seria o mais correcto usá-los 

pois esta associação tem feito um grande esforço para tornar as habitações mais 

eficientes. Mas neste caso de estudo não foram usados equipamentos certificados pela 

ANQIP visto que os modelos certificados para os vários equipamentos são de marcas 

diferentes o que não seria agradável do ponto de vista estético. 

Tanto a máquina de lavar roupa como a máquina de lavar loiça não foram 

substituídas pois estes dois equipamentos já têm um consumo reduzido. 

Qtd Designação Gama Marca Referência 
Consumo 

(L) 
Pressão 
(Bar) 

Q 
(L/min) 

4 
Misturadoras 

Bidé 
Amura Roca 527514570 - 1 7,8 

5 
Misturadoras 

Lavatório 
Amura Roca 527234670 - 1 7,5 

3 
Misturadoras 

Duche 
Amura Roca 526245270 - 1 7,6 

2 
Misturadoras 
Duche/Banho 

Amura Roca 526245070 - 1 7,8/12 

5 
Tanques 

Autoclismo 
Dama 
Senso Roca 341515..L - - 6/3 

1 
Máquina de 
lavar roupa  - LG F1068QD 49 - 0,82 

1 
Máquina de 
lavar loiça - Frasa 

FML 
657.01-PX 16 - 0,27 

1 
Misturadora de 

Cozinha 
Scala Frasa F10.C1.48 - 1 12 

13 Bicos de rega PS Hunter PS-04-(10)-
A 

- 1,7 6,1 

13 Brotadores PCN Hunter PCB-20 - 2 7,6 
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Tabela 13 – Características dos equipamentos propostos 

Qtd Designação Gama Marca Referência Consumo 
(L) 

Pressão 
(Bar) 

Q 
(L/min) 

3 
Misturadoras 

Bidé 
Lógica Roca 5A6027C00 - 1 5,4 

3 
Misturadoras 

Lavatório 
Lógica Roca 5A3027C00 - 1 5,6 

1 
Misturadoras 

Duche Lógica Roca 5A2027C00 - 1 7,9 

2 
Misturadoras 
Duche/Banho Lógica Roca 5A0127C00 - 1 7,8/11,9 

3 
Tanques 

Autoclismo 
Dama 
Senso Roca 34151S..0 - - 4,5/3 

1 
Máquina de 
lavar roupa 

- LG F1068QD 49 - 0,82 

1 
Máquina de 
lavar loiça 

- Frasa FML 
657.01-PX 

16 - 0,27 

1 
Misturadora 
de Cozinha 

Amura Roca 526172370 - 1 5 

13 Bicos de rega PS Hunter 
PS-04-(10)-

A - 1,7 6,1 

13 Brotadores PCN Hunter PCB-20 - 2 7,6 
 

Quanto ao sistema de aproveitamento da água da chuva, foi sugerido pela empresa 

GRAF, a aplicação de um sistema de 6500L. 

Neste caso de estudo não será implementado nenhum sistema de reutilização de 

águas cinzentas pois, segundo a mesma empresa, este não é rentável para habitações 

unifamiliares. A sua aplicação só faria sentido se se tratasse de uma habitação 

multifamiliar. 

 

III.2.3 POUPANÇAS DE ÁGUA OBTIDAS 

 

Com base nas tabelas 9 e 10 e na expressão (2), calcularam-se os tempos de 
utilização de cada equipamento em cada mês: 

· Banho/Duche Þ t 㞀 㞠IR.,貀㞠貀L 㞀 475,76 min/mês  

 

· Duche Þ t 㞀 Lv㞠R,L.I,淖 㞀 375,04 min/mês 

 

· Lavatório Þ  t 㞀 脑R脑I,LLI,㞠 㞀 404,96 min/mês 
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· Lava-loiça  Þ t 㞀 貀脑vR,㞠淖貀L 㞀 115,05 min/mês 

 

· MLL Þ t 㞀 㞠㞠L,LLR,LI 㞀 2045,26 min/mês 

 

· MLR Þ t 㞀 LLRv,v.R,vL 㞀 2693,77 min/mês 

 

· Autoclismo Þ t 㞀 I恼㞠㞠,R淖 㞀 1242,50 min/mês 

 

Aplicando a expressão (3), obtiveram-se os consumos dos equipamentos substituídos.  

 

· Banheira  

 

· Lavatório Þ 5,6时404,96 㞀 2267,79 L/mês 
 

· Lava-loiça Þ  5时115,05 㞀 575,23 L/mês  
 

· Autoclismo Þ 4,5时1242,50 㞀 5591,25 L/mês  

 C孽酿孽ō捻㞀 5661ノ57十2962ノ81十2267ノ79十575ノ23十5591ノ25十552ノ22十2208ノ89十1932ノ78十1380ノ56十1104ノ44 㞀 24237ノ54 L/mês 

A tabela seguinte mostra os consumos antes e depois da implementação dos 

equipamentos eficientes. 

 
Tabela 14 – Poupança de água através da implementação de equipamentos eficientes 

Equipamento Antes (L/mês) Depois (L/mês) 
Banho/duche 5709,15 5661,57 

Duche 2850,29 2962,81 
Lavatório 3037,22 2267,79 
Lava-loiça 1380,56 575,23 

MLL 552,22 552,22 
MLR 2208,89 2208,89 

Autoclismo 7455 5591,25 
Rega 1932,78 1932,78 

Lavagens 1380,56 1380,56 
Fugas 1104,44 1104,44 

TOTAL 27611,11 24236,56 
 POUPANÇA: 3374,55 

2 Banho/duche ® 11,9时475,76 㞀 5661,57 L/mês 

1 Duche ® 7,9时375,04 㞀 2962,81 L/mês 
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Como se pode verificar na tabela anterior, usando equipamentos mais eficientes 

obteve-se uma redução de caudal de 3374,55 L/mês, ou seja, 12,22%. 

Quanto ao sistema de aproveitamento de água pluvial, considerando que será 

usado para regas e lavagens, nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, pois estes 

são os meses de maior consumo, poderão poupar-se ainda 3313,2 L/mês através deste 

sistema. Somando ainda a redução no consumo obtida na substituição dos 

equipamentos, tem-se um total de 6687,75 L/mês e isto corresponde a uma poupança de 

24,22%. 

Neste caso de estudo, a substituição dos equipamentos levou a uma pequena 

poupança de 12,22 %, pois alguns dos equipamentos existentes na habitação já eram de 

caudal reduzido o que fez com que a poupança não fosse tão significativa. 

Noutros estudos estas poupanças foram muito mais significativas, como é o caso 

do estudo realizado por Carla Rodrigues (2008) e Luís Barroso (2010) que, com o uso 

de equipamentos eficientes, obtiveram uma poupança de 48 % e 51 %, respectivamente. 

 

III.2.4 POUPANÇAS ENERGÉTICAS E DE EMISSÕES DE CO2 OBTIDAS 
 

Considerando o caudal consumido no duche/banho, lava-loiça e lavatório uma vez 

que está associado à produção de águas quentes, o consumo total é de 12977,22 L/mês e 

de 11467,40 L/mês antes e depois da implementação dos equipamentos eficientes, 

respectivamente. 

Então, por mês:  

 

Antes: 12977,22 L/mês x 30 x 10-3 kWh/L = 389,32 kWh/mês 

 389,32 kWh/mês x 369,23 g CO2/kWh = 143747,40 g CO2 /mês 

 

Depois: 11467,40 L/mês x 30 x 10-3 kWh/L = 344,02 kWh/mês 

 344,02 kWh/mês x 369,23 g CO2/kWh = 127023,20 g CO2 /mês 

  

 

 

 

 



CASO DE ESTUDO 

 
 

52 
 

Tabela 15 – Resumo das Poupanças obtidas 

 
Consumo de 

água (L) 

Consumo de energia 

(kWh) 

Emissões de CO2 

(g CO2/mes) 

Antes 12977,22 389,32 143747,40 

Depois 11467,40 344,02 127023,20 

 

A adopção de equipamentos mais eficientes pode levar a poupança de 

aproximadamente 33% (Silva Afonso A. et al., 2011), neste caso de estudo conseguiu-

se obter uma poupança de 11,63% no consumo de energia e de emissões de CO2. 

Considerando também as poupanças de energia da rede pública, resultante da utilização 

do SAAP, pode-se adicionar (Matos, C. et al., 2012): 

3313,2 L/mês x 1,97 x 10-3 kWh/L = 6,53 kWh  

Em termos de redução de emissões de CO2 (Silva Afonso A. et al., 2011): 

6,53 kWh x 369,23 g CO2/kWh = 2411,07 g CO2 

As poupanças totais serão então: 

  Energia: 45,30 + 6,53 = 51,83 kWh/mês 

  Emissões CO2: 51,83 x 369,23 = 19137,19 g CO2/mês 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV – ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÓMICA  
 

 



 
 

 
 



ESTUDO DA VIABILIDADE ECÓNOMICA 

 
 

55 
 

IV.1 INTRODUÇAO 
 

Todos os equipamentos implementados na habitação têm um custo e neste 

capítulo será feita a análise de viabilidade económica para determinar as possibilidades 

de sucesso económico e financeiro das soluções propostas, de modo a servir de base à 

tomada de decisão sobre a implementação do projecto. Existem vários métodos de 

avaliação económica de projectos em edifícios, entre os quais: 

· Método do Valor Actual Líquido (VAL); 

· Método do Período de Recuperação (PR); 

· Método da Taxa Interna de Rendibilidade (TIR); 

· Método do Rendimento Anual Equivalente (RAE); 

· Método da Taxa de Rendibilidade Interna Ajustada (TIRA); 

· Método do Índice de Rendibilidade (IRI). 

Para este caso de estudo serão usados o método do Valor Actual Líquido e o 

método da Taxa Interna de Rendibilidade. Serão analisados dois cenários, descritos 

mais à frente. 

 

IV.2 MÉTODO DO VALOR ACTUAL LÍQUIDO 
 

O método do Valor Actual líquido é um dos métodos mais usados em edifícios, 

pois reduz a um único e simples número a relação entre custos e receitas de um 

projecto, tendo em consideração o factor tempo. Apresenta como principal desvantagem 

a dificuldade de encontrar a taxa de actualização a usar, que é um dado de base para a 

aplicação deste método (Rodrigues E., 1995). 

O método VAL, também conhecido por VLA (Valor Líquido Actual) é definido 

como sendo o somatório dos cash flows (diferença entre os valores das receitas e os 

investimentos). Para o cálculo do VAL é necessário ter em conta o valor temporal do 

dinheiro, pelo que é necessário sujeitar os cash flows a um factor de 

actualização足 貀纵貀嫩平邹叁卒 (IAPMEI, 2012). 

O VAL pode ser obtido através da seguinte expressão (Rodrigues E., 1995):  
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惯ǴĖ㞀 石∑ 疲纵貀嫩平邹塞屏瓶 十∑ 片能劈纵貀嫩平邹搔坡迫妮貀   (4) 

Com R (receitas) e D (despesas) ligadas ao projecto, I despesas de Investimento, i 

a taxa de actualização e m e n número de anos do projecto. 

Se VAL > 0 - O projecto é economicamente viável, uma vez que o VAL superior 

a 0 permite cobrir o investimento inicial e ainda gerar um excedente financeiro. 

  Se VAL = 0 - O projecto é economicamente viável, uma vez que permite a 

completa recuperação do investimento inicial.  

Se VAL < 0 - Estamos perante um projecto economicamente inviável.  

Em suma, quanto maior for o VAL, maior será a probabilidade do projecto ser 

viável economicamente, já que um VAL positivo significa que as receitas geradas são 

superiores aos custos.  

 

IV.3 MÉTODO DO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO 
 

O método do Período de Recuperação do Investimento destina-se a determinar o 

período de tempo de recuperação do capital investido, ou seja, calcular o tempo 

necessário para que as receitas geradas, superem as despesas realizadas durante o 

período de vida do projecto. Este método não tem em consideração receitas e despesas 

após este período de recuperação (Rodrigues E., 1995). 

Só se justifica o uso deste método quando não é possível aplicar um outro método 

mais completo (Rodrigues E., 1995). 

O PRI é dado por: 官ã挂㞀 á足疲披毗卒  (6) 

• n – período de vida útil do investimento 

• I – montante investimento (capital investido) 

• CF – Cash-Flow 

 

IV.4 MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RENDIBILIDADE 

 

Este método é usado quando se desconhecem as taxas de juro a contratar e aplica-

se habitualmente este método como complemento do VAL (Rodrigues E., 1995). 
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A Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) representa a taxa máxima de rendibilidade 

do projecto. Ou seja, é uma taxa de actualização especial em que o VAL toma o valor 

igual a zero (IAPMEI, 2012). 

Para se determinar a TIR, recorre-se à seguinte expressão (Rodrigues E., 1995): 

 惯ǴĖ㞀 0 惕 石∑ 疲纵貀嫩平邹塞屏瓶 十∑ 片能劈纵貀嫩平邹搔坡迫妮貀 㞀 0  (5) 

 

A principal desvantagem deste método é não haver, por vezes, um valor da TIR 

no intervalo [-1;¥[, ou, no mesmo intervalo, existirem diferentes valores para esta taxa, 

conforme se pode ver na figura 27 (Rodrigues E., 1995). 

 

 
Figura 28 - Curvas de Relacionamento possível entre VAL e taxa de actualização (Rodrigues E., 1995) 

 
IV.5 MÉTODO DO RENDIMENTO ANUAL EQUIVALENTE 

 
Este método é indicado para a determinação do momento de substituição de um 

investimento. Tem como base os mesmos dados que o VAL mas implica cálculos mais 

complicados e apresenta um resultado menos claro (Rodrigues E., 1995). 

O principal inconveniente é a dificuldade na determinação da taxa de actualização 

(Rodrigues E., 1995). 

 
IV.6 MÉTODO DA TAXA DE RENDIBILIDADE INTERNA AJUSTADA 

 
Este método é mais adequado para a avaliação de lucros totais no tempo de 

duração do projecto (Rodrigues E., 1995). 
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Define-se como sendo o rendimento anual estimado para um projecto sobre o 

período de estudo, tomando em consideração o reinvestimento das receitas temporárias 

do projecto (Vinha M.et al., 2006). 

Tem como vantagens a simplicidade de cálculo e apresentar uma solução única 

(Rodrigues E., 1995). 

  
IV.7 MÉTODO DO ÍNDICE DE RENDIBILIDADE 

 

Este método serve para indicar aos possíveis investidores qual o projecto que tem 

menor investimento, pois compara diversos projectos com diferentes valores de 

investimento (Rodrigues E., 1995). 

 
IV.8 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÓMICA PARA O CASO DE ESTUDO 

 

IV.8.1 INVESTIMENTOS/DESPESAS 

 

Cenário 1 
 
Os investimentos a considerar no cenário 1 são o custo dos novos equipamentos 

implementados na habitação, que relativamente aos já existentes diminuíram os 
consumos. 

A partir do catálogo da Roca (2011), foi possível obter os custos dos novos 
equipamentos: 

 
· Torneira Bidé: 

 

Figura 29 - Descrição e Preço da Torneira para Bidé  
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· Torneira Lavatório: 

 

Figura 30 - Descrição e Preço da Torneira para Lavatório 

· Misturadora de Cozinha:  

 

Figura 31 - Descrição e Preço da Torneira para Cozinha 

· Tanque Autoclismo:  
 

 

Figura 32 - Descrição e Preço do Tanque para Autoclismo 
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· Torneiras Banheira/Duche: 
 

 

Figura 33 - Descrição e Preço da Torneira para Banheira/Duche 

· Torneira Duche: 

 

Figura 34 - Descrição e Preço da Torneira para Duche 

 

A tabela seguinte mostra o investimento total para o cenário 1: 

Tabela 16 – Quadro Resumo do Investimento para o Cenário 1 

Equipamento Quantidade Preço/Un. 

Torneira Bidé 3 121,00 € 

Torneira Lavatório 3 121,00 € 

Misturadora Cozinha 1 220,00 € 

Tanques Autoclismo 3 128,00 € 

Torneira Banho/Duche 2 167,00 € 

Torneira Duche 1 134,00 € 

 TOTAL 1798,00 € 
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Cenário 2 
 
Os investimentos a considerar no cenário 2 são o custo dos novos equipamentos 

implementados na habitação e o custo do sistema de aproveitamento de águas pluviais.  

Através do fornecedor GRAF foi possível saber que o custo total de um SAAP 

(figura 29) é de 6000€. 

 
 

Figura 35 - SAAP da GRAF 

A tabela seguinte mostra o investimento total para o cenário 2: 

Tabela 17 – Quadro Resumo do Investimento para o Cenário 2 

Equipamento Quantidade Preço/Un. 

Torneira Bidé 3 121,00 € 

Torneira Lavatório 3 121,00 € 

Misturadora Cozinha 1 220,00 € 

Tanques Autoclismo 3 128,00 € 

Torneira Banho/Duche 2 167,00 € 

Torneira Duche 1 134,00 € 

SAAP 1 6000.00 € 

 TOTAL 7798,00 € 
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IV.8.2 BENEFÍCIOS 

 

 As receitas dependem das poupanças na facturação de água e de energia obtidas a 

partir da alteração dos equipamentos e da implementação do SAAP. 

Para as poupanças obtidas a partir da alteração dos equipamentos, é necessário 

saber o custo da água para os diferentes escalões (tabela 16 e 17). 

 

Tabela 18 – Tarifário de Abastecimento de Água - Consumo Doméstico (Município de Lamego, 2012) 

Escalão (m3) Preço (€/m3) 

1º (1-5) 0,50 

2º (6-15) 0,95 

3º (16-25) 1,50 

4º (>25) 2,50 

 

Tabela 19 – Custo Total do Consumo de Água antes e depois da substituição dos equipamentos 

Antes: 27,61111 m3/mês Depois: 24,23656 m3/mês 

1º Escalão 5 x 0,50 = 2,50 € 1º Escalão 5 x 0,50 = 2,50 € 

2º Escalão 10 x 0,95 = 9,50 € 2º Escalão 10 x 0,95 = 9,50 € 

3º Escalão 10 x 1,50 = 15 € 3º Escalão 9,23656 x 1,50 = 13,85 € 

4º Escalão 2,61111 x 2,50 = 6,53 € 4º Escalão - 

TOTAL 33,53 €/mês TOTAL 25,85 €/mês 

POUPANÇA: 7,68 €/mês 

 

Também existe a poupança de energia no aquecimento de água e considerou-se 

que se gasta 0,0036 € por cada litro de água aquecido (Silva Afonso A. et al., 2011). O 

caudal associado à produção de águas quentes é de 12977,22 L/mês e de 11467,40 

L/mês antes e depois da implementação dos equipamentos eficientes, respectivamente 

Assim sendo a poupança na facturação de energia é de: 
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Tabela 20 – Poupança na facturação de energia a partir da substituição dos equipamentos 

Antes: 12976,7 l/mês Depois: 11466,89 l/mês 

12976,7 x 0,0036 = 46,72 €/mês 11466,89 x 0,0036 = 41,28 €/mês 

POUPANÇA: 5,44 €/mês 

 

A tabela seguinte mostra a poupança obtida a partir do SAAP: 

 
Tabela 21 - Poupança na facturação de água a partir da implementação do SAAP 

Antes: 27,61111 m3/mês Depois: 24,29791 m3/mês 

1º Escalão 5 x 0,50 = 2,50 € 1º Escalão 5 x 0,50 = 2,50 € 

2º Escalão 10 x 0,95 = 9,5 € 2º Escalão 10 x 0,95 = 9,50 € 

3º Escalão 10 x 1,50 = 15 € 3º Escalão 9,29791 x 1,50 = 13,95 € 

4º Escalão 2,61111 x 2,50 = 6,53 € 4º Escalão - 

TOTAL 33,53 €/mês TOTAL 25,95 €/mês 

POUPANÇA: 7,58 €/mês 

 

Para o cenário 1, a receita total por ano é de: 

RECEITA = 12 x 7,68 + 12 x 5,44 = 157,44 €/ano 

Para o cenário 2, considerando que o SAAP funciona apenas 4 meses do ano, a receita 
total por ano é de: 

RECEITA = 12 x 7,68 + 12 x 5,44 + 4 x 7,58 = 187,76 €/ano 

 
IV.8.1 CÁLCULO DO VAL 

 

 Para se efectuar a análise de viabilidade recorreu-se ao Valor Líquido 

Actualizado (VAL), considerando-se um período de 20 anos. Sendo 50 anos o tempo de 

vida útil de uma habitação não faria sentido considerar um projecto com um tempo 

superior a metade do seu tempo de vida. 

 As tabelas seguintes mostram o valor do VAL para os dois cenários estudados, 

com uma taxa de actualização de 4%. 
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Tabela 22 – Cálculo do VAL – Cenário 1 

Ano Investimento Benefícios Cash-flow Fator 
actualização 

Cash-flow 
actualizado 

Cash-flow 
acumulado 

0 -1798  -1798 1 -1798 -1798 
1 

 
157,44 157,44 0,962 151,385 -1646,615 

2 
 

157,44 157,44 0,925 145,562 -1501,053 
3 

 
157,44 157,44 0,889 139,964 -1361,090 

4  157,44 157,44 0,855 134,580 -1226,509 
5  157,44 157,44 0,822 129,404 -1097,105 
6  157,44 157,44 0,790 124,427 -972,678 
7 

 
157,44 157,44 0,760 119,641 -853,037 

8 
 

157,44 157,44 0,731 115,040 -737,997 
9 

 
157,44 157,44 0,703 110,615 -627,381 

10  157,44 157,44 0,676 106,361 -521,021 
11  157,44 157,44 0,650 102,270 -418,751 
12  157,44 157,44 0,625 98,337 -320,414 
13 

 
157,44 157,44 0,601 94,554 -225,860 

14 
 

157,44 157,44 0,577 90,918 -134,942 
15 

 
157,44 157,44 0,555 87,421 -47,521 

16  157,44 157,44 0,534 84,059 36,537 
17  157,44 157,44 0,513 80,825 117,363 
18  157,44 157,44 0,494 77,717 195,080 
19 

 
157,44 157,44 0,475 74,728 269,807 

20 
 

157,44 157,44 0,456 71,854 341,661 
 

Como se pode ver na tabela 22, o VAL é de 341,66€ o que siginifica que o 

projecto para este cenário é economicamente viável, com um retorno de 

aproximadamente 15 anos. 
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Tabela 23 – Cálculo do VAL – Cenário 2 

Ano Investimento Benefícios Cash-flow Fator 
actualização 

Cash-flow 
actualizado 

Cash-flow 
acumulado 

0 -7798  -7798 1 -7798 -7798 
1 

 
187,76 187,76 0,962 180,538 -7617,462 

2 
 

187,76 187,76 0,925 173,595 -7443,867 
3 

 
187,76 187,76 0,889 166,918 -7276,949 

4  187,76 187,76 0,855 160,498 -7116,451 
5  187,76 187,76 0,822 154,325 -6962,126 
6  187,76 187,76 0,790 148,389 -6813,736 
7 

 
187,76 187,76 0,760 142,682 -6671,054 

8 
 

187,76 187,76 0,731 137,194 -6533,860 
9 

 
187,76 187,76 0,703 131,918 -6401,942 

10  187,76 187,76 0,676 126,844 -6275,098 
11  187,76 187,76 0,650 121,965 -6153,133 
12  187,76 187,76 0,625 117,274 -6035,859 
13 

 
187,76 187,76 0,601 112,764 -5923,095 

14 
 

187,76 187,76 0,577 108,427 -5814,668 
15 

 
187,76 187,76 0,555 104,256 -5710,412 

16  187,76 187,76 0,534 100,247 -5610,165 
17  187,76 187,76 0,513 96,391 -5513,774 
18  187,76 187,76 0,494 92,684 -5421,090 
19 

 
187,76 187,76 0,475 89,119 -5331,972 

20 
 

187,76 187,76 0,456 85,691 -5246,280 
 

Para este cenário, o projecto torna-se inviável, pois o investimento é elevado em 

relação aos benefícios.  
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IV.8.2 CÁLCULO DA TIR 
 

Para o cálculo da TIR foi usada a ferramenta do Excel “Atingir Objectivo”. 

 

Tabela 24 - Cálculo da TIR - Cenário 1 

Ano Investimento Benefícios Cash-flow 
Fator 

actualização 
Cash-flow 

actualizado 
Cash-flow 
acumulado 

0 -1798  -1798 1 -1798 -1798 
1  157,44 157,44 0,943 148,453 -1649,547 
2  157,44 157,44 0,889 139,980 -1509,567 
3 

 
157,44 157,44 0,838 131,990 -1377,578 

4 
 

157,44 157,44 0,790 124,456 -1253,122 
5 

 
157,44 157,44 0,745 117,352 -1135,770 

6  157,44 157,44 0,703 110,653 -1025,117 
7  157,44 157,44 0,663 104,337 -920,780 
8  157,44 157,44 0,625 98,381 -822,399 
9 

 
157,44 157,44 0,589 92,766 -729,633 

10 
 

157,44 157,44 0,556 87,471 -642,162 
11 

 
157,44 157,44 0,524 82,478 -559,684 

12  157,44 157,44 0,494 77,770 -481,914 
13  157,44 157,44 0,466 73,331 -408,583 
14  157,44 157,44 0,439 69,145 -339,438 
15 

 
157,44 157,44 0,414 65,198 -274,240 

16 
 

157,44 157,44 0,390 61,477 -212,763 
17 

 
157,44 157,44 0,368 57,968 -154,795 

18  157,44 157,44 0,347 54,659 -100,136 
19  157,44 157,44 0,327 51,539 -48,597 
20  157,44 157,44 0,309 48,597 0,000 

 

Para o VAL ser igual a zero a taxa teria que ser de 6%, que é um valor 

relativamente baixo, o que significa que, apesar de ser um projecto viável, é um projecto 

com algum risco.  Estudos indicam que uma taxa de 15% é a taxa que viabiliza o 

projecto sem riscos, o que faz com muitas empresas só avancem num certo prjecto se a 

TIR for pelo menos de 15% (PortalGestão, 2012). 
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Tabela 25 - Cálculo da TIR - Cenário 2 

 

Ano Investimento Benefícios Cash-flow 
Fator 

actualização 
Cash-flow 

actualizado 
Cash-flow 
acumulado 

0 -7798 
 

-7798 1 -7798 -7798 
1  187,76 187,76 1,065 200,035 -7597,965 
2  187,76 187,76 1,135 213,112 -7384,853 
3  187,76 187,76 1,209 227,044 -7157,809 
4 

 
187,76 187,76 1,288 241,887 -6915,923 

5 
 

187,76 187,76 1,372 257,700 -6658,222 
6 

 
187,76 187,76 1,462 274,547 -6383,675 

7  187,76 187,76 1,558 292,495 -6091,180 
8  187,76 187,76 1,660 311,617 -5779,563 
9  187,76 187,76 1,768 331,989 -5447,574 
10 

 
187,76 187,76 1,884 353,693 -5093,881 

11 
 

187,76 187,76 2,007 376,815 -4717,066 
12 

 
187,76 187,76 2,138 401,449 -4315,617 

13  187,76 187,76 2,278 427,694 -3887,923 
14  187,76 187,76 2,427 455,654 -3432,269 
15  187,76 187,76 2,585 485,442 -2946,827 
16 

 
187,76 187,76 2,754 517,178 -2429,649 

17 
 

187,76 187,76 2,935 550,988 -1878,661 
18 

 
187,76 187,76 3,126 587,009 -1291,652 

19  187,76 187,76 3,331 625,384 -666,268 
20  187,76 187,76 3,549 666,268 0,000 

 

Neste cenário para que o VAL seja igual a zero a taxa de actualização é de -6%, o 

que torna o projecto inviável no caso de se ter água disponível. 

Em casos em que existe escassez de água, apesar de o projecto ser inviável 

economicamente, poderá ser interessante a sua implementação de modo a reduzir os 

consumos de água potável. 
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Sendo a água um bem essencial cada vez mais escasso, a eficiência hídrica nas 

habitações, que passa pela adopção de produtos eficientes, é de extrema importância de 

modo a reduzir os consumos de água. Esta medida pode levar a poupanças entre 30 a 

50% do consumo de água, tendo estas poupanças repercussões no consumo de energia e 

de emissões de CO2. 

O estudo realizado numa habitação da cidade de Lamego (Norte de Portugal), 

revelou economias potenciais em termos de consumo de água de 3374,55 l/mês, ou seja, 

12,22% com o uso de produtos mais eficientes, sendo possível atingir uma poupança de 

aproximadamente 24% com o uso do SAAP para rega e lavagens nos meses de maior 

consumo.  

A implementação destas medidas permitiu uma redução de consumo de energia e 

de emissões de CO2 de 11,63%. 

Estes resultados seriam provavelmente mais favoráveis se o caso em estudo se 

referisse a uma habitação mais antiga em que os equipamentos existentes não fossem já 

de caudal reduzido. 

Mas há que ter em atenção problemas que poderão surgir ao nível das redes 

prediais, como por exemplo, na implementação de autoclismos de baixo consumo em 

que podem surgir problemas ao nível do arrastamento de sólidos nas redes, exigindo-se 

para a sua adopção uma alteração dos critérios habituais de dimensionamento das redes. 

Ainda assim, os resultados apresentados mostram a importância do uso eficiente 

da água em edifícios, não só como forma de reduzir os consumos de água, mas também 

pelo seu tributo na melhoria da eficiência energética dos edifícios e redução de emissões 

de gases com efeito estufa.  

A tendência de aumento do preço da água e da electricidade, torna este projecto 

interessante do ponto de vista económico para o cenário 1, que apesar de ter algum risco 

devido à baixa TIR é, ainda assim, viável.  

Para o cenário 2, verificou-se que este não seria viável economicamente, mas, 

como a questão ambiental preocupa cada vez mais as populações, as poupanças obtidas 

nos consumos de água e electricidade podem sobrepor-se à questão económica o que 

tornaria interessante a sua implementação. 

Como trabalho futuro seria interessante o estudo dos consumos energéticos 

associados ao ciclo urbano de água em Portugal, visto que existe pouca informação 

relativamente a esse tema. 
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 Poder-se-ia ainda aplicar estas medidas numa habitação multifamiliar, para uma 

comparação de resultados ou em edifícios de dimensão superior (por exemplo, escolas, 

hospitais, centros comerciais), onde seria certamente mais viável a sua implementação 

do ponto de vista económico. 
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