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Actualmente, a humanidade já utiliza cerca de 50% dos
recursos de água doce disponíveis.
Em 2025 essa percentagem subirá para 75%!

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

Fonte: World Water Council

Por outro lado, estimaestima-se que, em Portugal, as
ineficiências totais no uso da água sejam
actualmente superiores a 3.000 x 106 m3/ano
(Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água)
Água)..
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O valor económico destas ineficiências será superior
de 750 x 106 €/ano, representando cerca de 0,65
65%
%
do Produto Interno Bruto nacional
nacional..
Cerca de metade deste valor corresponde a
oportunidades de poupança no sector urbano (redes
públicas e prediais)
prediais)..

Assim, a necessidade de aumento da eficiência no
uso da água em todos os sectores abrangidos
pelo ciclo urbano da água
água::
→ Corresponde a um imperativo ambiental, de
sustentabilidade;;
sustentabilidade
→ Corresponde a uma necessidade estratégica
de Portugal, face aos riscos de stress hídrico
hídrico;;
→ Corresponde a um interesse económico das
entidades (e dos cidadãos)
cidadãos), que pode ser
concretizado sem prejuízo da qualidade de vida e
da saúde pública
pública..
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Nos edifícios, a eficiência hídrica deve
subordinar--se ao Princípio dos 5R:
subordinar
- REDUZIR
OS CONSUMOS → EFICIÊNCIA
HÍDRICA DOS
PRODUTOS
- REDUZIR AS PERDAS E OS
DESPERDÍCIOS
- REUTILIZAR A ÁGUA

EFICIÊNCIA
HÍDRICA
DOS
EDIFÍCIOS

- RECICLAR A ÁGUA
- RECORRER A ORIGENS
ALTERNATIVAS

O primeiro R – Reduzir os consumos,
consumos, passa pela
adopção de produtos ou dispositivos eficientes, sem
prejuízo de outras medidas de carácter não técnico.
técnico. É,
talvez, a actuação mais importante ao nível da eficiência
nos edifícios, pelo que, na presente comunicação, se
descreve pormenorizadamente o sistema voluntário
português de Certificação e Rotulagem da Eficiência
Hídrica de Produtos.
Produtos.
O segundo R – Reduzir as perdas e os desperdícios,
desperdícios,
pode envolver intervenções como, por exemplo, o
controlo das perdas em dispositivos ou a instalação de
circuitos de circulação de água quente sanitária
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A Reutilização e a Reciclagem da água,
água, cuja
diferença resulta de se considerar uma utilização “em
série” ou a reintrodução
ç da água
g no início do circuito
(após tratamento), está ainda a ser objecto de
investigação e desenvolvimento em diversos países,
visando estabelecer os padrões de qualidade
adequados a cada utilização, bem como alcançar
soluções economicamente viáveis
viáveis..
Finalmente o Recurso a origens alternativas pode
Finalmente,
envolver o aproveitamento de águas pluviais, de
águas freáticas ou mesmo de águas salgadas
salgadas..

COMO PROMOVER O USO DE PRODUTOS
EFICIENTES NOS EDIFÍCIOS?
Actualmente, a promoção da eficiência junto das
entidades e dos cidadãos é feita, em geral, com recurso
a mecanismos de certificação e rotulagem, de carácter
obrigatório ou voluntário
voluntário.. Estes procedimentos são já
correntes, por exemplo, no sector energético
energético..
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Como é evidente, qualquer dos modelos da energia
(para produtos ou para edifícios) pode facilmente ser
transposto para o recurso “água”
“água”…
…

No espaço europeu, existem já modelos deste tipo no
Reino Unido, na Irlanda e nos países nórdicos
nórdicos..
Fora do espaço europeu, são diversos os exemplos
que podem ser referidos (Austrália, EUA, Japão, Nova
Z lâ di etc
Zelândia,
etc.
t .).
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Tendo como objectivos a promoção da eficiência
hídrica nas instalações prediais e colmatando o vazio
que existia em Portugal neste domínio,
domínio foi criada há
cerca de 3 anos a ANQIP (Associação Nacional para a
Qualidade nas Instalações Prediais), uma ONG sem fins
lucrativos, que tem entre os seus associados
(actualmente perto de 140)
140) diversas Universidades e
Institutos Politécnicos, empresas de referência,
Entidades Gestoras,, técnicos em nome individual,, etc
etc..

No que se refere concretamente à eficiência hídrica
dos produtos (autoclismos, chuveiros, etc
etc..), esta
associação tomou a iniciativa de lançar em Portugal
um sistema voluntário para a CERTIFICAÇÃO E
ROTULAGEM DA EFICIÊNCIA HÍDRICA DE
PRODUTOS..
PRODUTOS
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Este sistema de certificação e rotulagem está a
ser implementado em Portugal de acordo com o
seguinte plano
plano::
- Autoclismos (1º semestre de 2009) √
- Duches (2º semestre de 2009) √
- Torneiras e fluxómetros (2010) √
- Outros dispositivos (2011)
Pelo facto de corresponderem aos maiores
consumos no sector predial em Portugal (mais de
60%
60
%), os autoclismos e duches foram considerados
prioritários..
prioritários

N
t -se que a eficiência
fi iê i considerada
id d id
l ttendo
d em
NoteNote
ideal,
atenção a conforto das utilizações, questões de saúde
pública e a performance dos dispositivos,
corresponde à letra “A”
“A”..
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No caso dos AUTOCLISMOS
AUTOCLISMOS,, por exemplo, os
rótulos são aplicados de acordo com as categorias
referidas no Quadro seguinte
seguinte..
Como se referiu, a categoria de referência é a que
corresponde à letra “A” (eventualmente “B” em
sanitários públicos), embora possam existir
categorias “A+
A+ “ e “A++”
A++ com aplicações limitadas
e condicionadas, como adiante se refere.
refere.

Tolerância

Tipo de descarga

Categoria
de
Eficiência
Hídrica

(Volume máximo –
descarga completa)

4,0

Dupla descarga

A++

4,0 – 4,5

(Volume mín. de
descarga para
poupança de água)
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

Volume
nomina
l (litros)

Tolerância

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

4,5 – 9,0

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

Na verdade, a sensibilização crescente das empresas
e dos cidadãos para a importância da eficiência hídrica
tem levado, por vezes, à adopção de medidas de
eficiência hídrica que não se revelam adequadas do
ponto de vista do desempenho técnico, do conforto
das utilizações ou da saúde pública, sendo
susceptíveis de originar problemas de diversa índole
nas instalações,
i t l õ
apesar das
d
i t
intenções
õ
meritórias
itó i
subjacentes..
subjacentes
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No caso dos autoclismos, por exemplo, a adopção de
modelos de 4 litros tem
tem--se revelado como um factor de
problemas ao nível do arrastamento de sólidos nas
redes
d
prediais
di i e públicas,
úbli
exigindo
exigindoi i d -se para a sua
adopção (incompatível com muitas das redes existentes
em Portugal) uma alteração dos critérios habituais de
dimensionamento das redes.
redes.
Por outro lado, há que averiguar se o volume de
descarga é compatível com as características da bacia
de retrete, assegurando as necessárias condições de
descarga..
descarga

Por estes motivos, a ANQIP estabeleceu para os
autoclismos de pequeno volume categorias de
eficiência hídrica “A+” ou “A++” (ou “A”, nalguns
casos), mas com indicação obrigatória no rótulo de um
aviso
i relativo
l ti à exigência
i ê i d
de performance
f
d
do conjunto
j t
e à existência de um dimensionamento adequado da
rede de drenagem
drenagem..
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Neste momento, estão já certificados mais de 75
75%
%
dos autoclismos comercializados em Portugal (120
referências comerciais!)
comerciais!)..

A++
A+
A

Nº de
certificações
atribuídas
0
2
113

B
C
D
E

5
0
0
0

Categoria

Foi recentemente concluído, também, o modelo de
certificação e rotulagem de eficiência hídrica de
CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE

CAUDAL (Q)
(l/min)

Chuveiro

Sistema de
Sistema de
duche com
duche com
Sistemas de
torneira
torneira
duche
termoestática termostática
ou eco-stop
e eco-stop

Q≤5

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
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Para os sistemas de duche e chuveiros, o modelo
implementado considera que a utilização ideal (letra
A) é aquela que tem um consumo de água entre 5,0
litros/minuto e 7,2 litros/minuto
litros/minuto..
Os rótulos aplicáveis a cabeças de duche com
caudal igual ou inferior a 7,2 l/l/min
min deverão ter
associada a indicação “Recomendável a utilização
com torneiras termostáticas
termostáticas”, dado ser mais elevado
o risco de escaldão
escaldão..

As TORNEIRAS são o dispositivo mais comum, quer
nas habitações quer em instalações colectivas
colectivas..
Para as torneiras de lavatório (residências), o modelo
que se encontra actualmente em estudo considera
que a utilização ideal (letra A) é aquela que tem um
consumo de água de 2,0 l/minuto
l/minuto..
Para as torneiras de cozinha,, o modelo considera
que a utilização ideal (letra A) é aquela que tem um
consumo de água de 4,0 l/minuto
l/minuto..
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CAUDAL (Q)
(l/min
(l/
min))

Torneiras
de
lavatório

Torneiras de
lavatório com
arejador ou eco
eco--stop

Torneiras de
lavatório com
arejador e ecoeco-stop

Q ≤ 2.0

A

A+

A++

2.0 < Q ≤ 4.0

B

A

A+

4.0 < Q ≤ 6.0

C

B

A

6.0 < Q ≤ 8.0

D

C

B

8.0 < Q

E

D

C

CAUDAL (Q)
(l/min
(l/
min))

Torneiras
de cozinha

Torneiras de cozinha
com arejador ou eco
eco-stop

Torneiras de cozinha
com arejador e ecoecostop

Q≤4
0
4.0

A

A+

A++

4.0 < Q ≤ 6.0

B

A

A+

6.0 < Q ≤ 8.0

C

B

A

8.0 < Q ≤ 10.0

D

C

B

10.0 < Q

E

D

C

No caso dos edifícios correntes, a economia de
água possível com a adopção de dispositivos da
letra A, face aos dispositivos que actualmente são
comuns nas nossas edificações,
difi
õ
estima
estimati -se num
valor superior a 30
30%
%, de acordo com os estudos
da ANQIP!
Por isso, em novas construções, a prescrição
generalizada de produtos certificados na categoria
“A”
A de eficiência hídrica deveria ser uma
preocupação dos arquitectos e outros projectistas,
o que, infelizmente, ainda não se observa
observa..
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Esta economia tornatorna-se também relevante no que
se refere aos consumos de energia
g ((em p
particular
nos chuveiros, na produção da água quente
sanitária) pelo que a eficiência energética nos
edifícios pode beneficiar significativamente da
eficiência hídrica dos mesmos.
mesmos.
Por isso, a rotulagem ANQIP de sistemas de duche
e chuveiros irá ser considerada na próxima revisão
do RCCTE
RCCTE..

A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DE
ÁGUAS CINZENTAS E O RECURSO A
ORIGENS ALTERNATIVAS
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A ANQIP desenvolveu também especificações no
âmbito da reutilização e reciclagem das águas cinzentas
e do aproveitamento de águas pluviais
pluviais..
No caso do aproveitamento de água da chuva, foi
elaborada a Especificação Técnica ETA 0701,
0701, que pode
ser livremente consultada na internet
internet),
), devendo notar
notar--se
que esta Especificação se tornou o standard português
neste domínio e tem estimulado diversas aplicações
aplicações..

Para a reutilização ou reciclagem de águas cinzentas,
a ANQIP desenvolveu a ETA 0905,
0905, que também pode
ser livremente consultada na internet, sendo de
salientar a recomendação no sentido da Certificação
pela ANQIP das instalações de aproveitamento de
águas pluviais e cinzentas
cinzentas..
Esta recomendação,
recomendação, justificada por razões de garantia
de qualidade técnica e de saúde pública,
pública, implica a
apreciação prévia do projecto, a realização de
vistorias à obra e a certificação dos instaladores pela
ANQIP..
ANQIP
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CONCLUSÕES
O uso eficiente da água é um imperativo ambiental em
qualquer país do mundo.
mundo. Mas em alguns países, como
Portugal, torna
torna--se urgente desenvolver medidas neste
âmbito, pois as disponibilidades do recurso poderão
estar significativamente afectadas a curto/médio prazo
prazo..

Pode afirmarafirmar-se que, em Portugal, a necessidade de
aumento da eficiência no uso da água no ciclo predial
corresponde a um imperativo ambiental, de
sustentabilidade, corresponde a uma necessidade
estratégica de Portugal, face aos riscos de stress
hídrico, e corresponde a um interesse económico dos
cidadãos, que pode ser concretizado sem prejuízo dos
eu conforto, da sua qualidade de vida e da
l
d d
úd pública
úbli .
salvaguarda
da saúde
pública.
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Entende-se, em primeiro lugar, que uma especial
Entendeatenção deve ser dada ao uso de produtos eficientes,
mas os consumidores devem ser capazes de identificar
esses produtos, impondo
impondo--se a adopção de sistemas de
rotulagem de fácil interpretação.
interpretação.
Em Portugal, existe
já um sistema voluntário de
rotulagem da eficiência hídrica de produtos, à
semelhança de iniciativas análogas já desenvolvidas
noutros países
países..

A este sistema de certificação e rotulagem já aderiram
p
do mercado p
português
g
((no
mais de 75 % das empresas
que se refere a autoclismos), estando já disponíveis mais
de uma centena de referências comerciais certificadas
certificadas..
Foi também neste sentido que a ANQIP decidiu elaborar
especificações técnicas para o aproveitamento de água
da chuva em edifícios, similares às já existentes noutros
países..
países
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No que se refere ao uso eficiente da água nos sistemas
prediais em Portugal, estas iniciativas darão
seguramente resposta a uma necessidade crucial e
urgente de intervenção, que visa garantir, num futuro
próximo, as desejadas e indispensáveis condições de
sustentabilidade..
sustentabilidade

Obrigado pela atenção dispensada

ARMANDO SILVA AFONSO
LISBOA, MAIO DE 2011
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