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Resumo 

O setor dos edifícios reflete-se em elevados padrões de consumo de água potável. As medidas mais 

correntes para um uso eficiente deste recurso são a redução de consumos e o aproveitamento de 

fontes alternativas, como as águas pluviais e as águas residuais. 

Neste contexto, foi proposto um conjunto de medidas no sentido da redução do consumo de água no 

Ecoparque de Campismo do Outão. Apresentaram-se soluções como o emprego de redutores de 

caudal e a substituição de equipamentos pouco eficientes por outros com classe de eficiência hídrica 

mais elevada. Adicionalmente, analisou-se a hipótese de se instalar, neste mesmo parque de 

campismo, um Sistema de Reutilização de Águas Cinzentas (SRAC). Este sistema tem como objetivo 

armazenar as águas provenientes das torneiras dos lavatórios, dos sistemas de duche e das máquinas 

da roupa, para posterior reutilização dessa água nas descargas de autoclismos e nas máquinas da 

roupa. 

Finalmente, foi analisada a viabilidade económica da colocação de dispositivos de elevada eficiência 

hídrica e da instalação do sistema de reutilização de águas cinzentas, através da estimativa dos 

respetivos custos associados e do período de retorno do investimento. O custo estimado para a 

aplicação dos dipositivos eficientes foi de 10606 € e o respetivo período de retorno do investimento 

estimado foi de 1 ano e 7 meses. Relativamente à proposta de aproveitamento das águas cinzentas, o 

valor estimado para o investimento foi de 45988 €, sendo possível recuperar o capital investido em 

cerca de 3 anos e 8 meses. 

Palavras-chave: eficiência hídrica, dispositivos eficientes, águas cinzentas, reutilização, viabilidade 

económica, período de retorno 
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Abstract 

The buildings sector has a major impact on water consumption. Among the most common methods for 

efficient water management are the reduction of water consumption and the use of alternative water 

sources, such as rainwater and wastewater. 

In order to reduce water utilization at Outão Camping Park, a set of measures were proposed. Some 

suitable solutions are suggested, such as the use of flow reducers and the replacement of equipment 

by others with a higher level of water efficiency. In addition, the implementation of a greywater reuse 

system in this camping park was assessed. The greywater from the washbasin taps, from the showers 

and from the washing machines would be applied in flush toilets and washing machines. 

The economic feasibility was analysed by estimating the associated costs and payback period of the 

investment, for both the placement of high-water efficiency devices and the installation of a greywater 

reuse system. The total cost for the efficient devices’ installation would be around 10606 € and the 

payback period of the investment would be about 1 year and 7 months. Regarding the reuse of treated 

greywater, the estimated value for the investment was approximately 45988 € and it is estimated that 

the invested capital is recovered within 3 years and 8 months. 

Keywords: water efficiency, efficient devices, greywater, reuse, economic viability, payback period 
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 Introdução 

 Considerações Iniciais 

A água é fundamental para a existência de vida no planeta, sendo impreterível garantir a sua 

disponibilidade a longo prazo. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta de água, no entanto 

97,5% dessa água está presente nos oceanos, na forma de água salgada, ou seja, imprópria para 

consumo humano. Dos restantes 2,5%, que perfazem o total de água doce, 2/3 estão armazenados 

nos calotes polares, sendo que apenas 0,77% da água está disponível para consumo, sendo 

encontrada nos rios, nos lagos, no subsolo e na atmosfera (Grassi, 2001). 

Para além disso, o consumo da água tem vindo a aumentar visivelmente ao longo do tempo. O 

crescimento da população mundial e o aumento da qualidade de vida, a urbanização, as alterações 

climáticas, a má gestão generalizada e a procura cada vez maior de energia fazem com que as reservas 

de água no mundo sejam cada vez menores. É esperado que a maior parte dos países da Europa 

tenham problemas de escassez de água, em virtude da sua utilização insustentável. 

Atualmente, existem locais no mundo onde o consumo excede a oferta de água doce disponível. Entre 

2011 e 2050, estima-se que a população mundial crescerá 33%, aumentando de 7 bilhões para 9,3 

bilhões de pessoas e a procura por alimento aumentará 60%. Estima-se, ainda, que a população das 

áreas urbanas duplicará, de 3,6 bilhões para 6,3 bilhões. (UnWater, 2016). 

Quando se fala em escassez de água, surge o conceito de pegada hídrica. De acordo com o Relatório 

Planeta Vivo 2008 da World Wildlife Fund (WWF, 2008), a pegada hídrica de um país é o volume total 

de água usado globalmente para produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes, tanto 

a nível nacional, como no estrangeiro. As novas medidas da Pegada Ecológica Hídrica consideram a 

água sob uma nova perspetiva, tendo em conta o ciclo de vida do produto, além da usual ótica do 

consumo. Por exemplo, uma camisa de algodão requer 2.900 litros de água para ser produzida e 1 

quilo de carne cerca de 15.500 litros. Em média, cada pessoa consome 1,24 milhões de litros de água 

por ano, variando significativamente entre os 2,48 milhões de litros anuais por pessoa nos EUA e os 

619 mil litros anuais por pessoa no Lémen (WWF, 2008).  

Existem regiões onde os recursos hídricos são insuficientes para atender às exigências do consumo, 

afetando o setor económico e a qualidade de vida das populações. Assim, para enfrentar esta situação, 

a água deve ser conservada e reutilizada, havendo consequentemente grandes benefícios económicos 

e ambientais (Hespanhol, 2002). Será, então, necessário adotar medidas de aproveitamento de água 

de uma forma viável, diminuindo o consumo e os desperdícios, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade considera que o desenvolvimento 

económico tem em conta o equilíbrio ecológico e a salvaguarda da qualidade de vida das populações 

a nível global. Desta forma, os recursos naturais devem ser gastos de acordo com a sua capacidade 

de regeneração, evitando que os mesmos se esgotem. O desenvolvimento sustentável atende às 

necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. 
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Analisando o Relatório Planeta Vivo 2008 (WWF, 2008), verifica-se que Portugal assume a 6ª posição 

entre os países com maior pegada hídrica (devido, principalmente, à rega hídrica para produção de 

aimentos), com um valor de utilização de água de aproximadamente 52 m3/pessoa/ano. Segundo o 

Relatório da Pegada Hídrica em Portugal 2010 da WWF, 54% da pegada hídrica nacional é externa. A 

pouca eficiência do setor agrícola, a dependência dos bens agrícolas importados e as diferenças 

geográficas internas, com graves problemas de escassez de água a sul do país, são as principais 

causas da elevada pegada hídrica nacional. Tendo em conta esta situação, é necessário tomar medidas 

de poupança de água. 

As medidas mais correntes para um uso eficiente da água são a redução de consumos, a redução de 

perdas e o aproveitamento de águas alternativas como, por exemplo, as águas das chuvas, as águas 

residuais e as águas do mar (Neves & Afonso, 2010). Por definição, a reutilização da água consiste, 

após um tratamento adequado, na definição de diversos destinos para a mesma, com o objetivo de se 

preservarem os recursos hídricos existentes e garantir a sustentabilidade (Fiori, Fernandes, & Pizzo, 

2006).  

Em relação à redução dos consumos no setor doméstico e do turismo, existem diversas medidas que 

promovem a utilização adequada da água. Os utilizadores devem ter hábitos eficientes de uso de água, 

tais como ter a torneira aberta durante pouco tempo, fechando-a enquanto se lava os dentes, utilizar o 

duche em vez do banho de imersão, encher o lava-loiças com água e detergente para lavar toda a 

loiça, lavar o carro com um balde e esponja em vez de utilizar a mangueira, entre outros. A ANQIP 

(Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais) é a entidade que tem como objetivo 

garantir a eficácia das instalações hidráulicas e sanitárias. Para isso, esta entidade criou um sistema 

de Certificação e Rotulagem de Eficiência Hídrica de diversos produtos, como autoclismos, chuveiros 

e torneiras, promovendo a sua qualidade e eficiência. 

No que toca à reutilização das águas residuais, estas podem ser classificadas em duas categorias 

diferentes, as águas cinzentas e as águas negras (Matos, Sampaio, & Bentes, 2012). As águas 

cinzentas são definidas como as águas residuais que não abrangem as águas originárias do esgoto 

sanitário, mas sim provenientes de banheiras, chuveiros, lavatórios, máquinas de lavandaria e lava-

loiças da cozinha. Estas águas contêm menores níveis de matéria orgânica, visto que, ao contrário das 

águas negras, não incluem urina, fezes e papel higiénico (Eriksson, Auffarth, Henze, & Ledin, 2002). 

Em termos de descargas domésticas, as águas cinzentas representam um elevado volume e um baixo 

nível de poluição, em comparação com as águas negras que revelam um baixo volume e altos níveis 

de poluição (Neal, 1996). Nos edifícios residenciais, 60 a 70% da água é transformada em água 

cinzenta, sendo a restante percentagem classificada como água negra (Friedler E. , 2004). 

A reutilização das águas cinzentas pode ser bastante vantajosa em termos económicos, visto que, 

geralmente, não envolve instalações de bombagem a partir de ETAR’s para redes de distribuição. Esta 

prática permite o aproveitamento das águas menos poluídas, não só dentro dos edifícios, como também 

em zonas urbanas, facilitando o seu tratamento. Nesta perspetiva, surgem algumas questões relativas 
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à viabilidade de execução desta solução, sendo a motivação para o desenvolvimento deste trabalho o 

estudo da possibilidade de reutilização de águas cinzentas, contribuindo para o fecho do ciclo da água. 

 Problemas e Hipóteses Consideradas 

Um dos graves problemas que se vive na atualidade é o facto da água ser um recurso sob enormes 

ameaças. Verifica-se que grande parte da água potável destinada ao consumo humano é utilizada para 

outros fins menos nobres, como a rega de jardins e a lavagem de ruas e de viaturas. Para além disso, 

surge o problema do desperdício das águas residuais. Estas águas, apesar de serem impróprias para 

consumo, podem ser utilizadas, após tratamento, em atividades que não exigem água potável. 

O caso de estudo abordado consiste, então, no desenvolvimento de novas formas de gestão eficiente 

da água num destino turístico existente em Setúbal, denominado Parque de Campismo do Outão. 

Apesar da sua localização privilegiada, no Parque Natural da Arrábida e na interface do Estuário do 

Sado, ao longo dos anos, o parque foi apresentando problemas de funcionamento e desqualificação. 

Assim, houve a necessidade de transferência da titularidade para a Câmara Municipal de Setúbal, que 

pretende reabilitar o parque de campismo potenciando as suas condições ecológicas e de referência 

nacional e internacional, apostando na sua componente ecológica e de sustentabilidade. 

A presente dissertação tem como hipótese a possibilidade do fecho do ciclo da água no edificado. 

Pressupõe-se que essa hipótese acarrete, consequentemente, melhorias estruturais, sendo algumas 

soluções de aplicação viável. O Parque de Campismo do Outão, com capacidade futura para 630 

utilizadores, tem como objetivo assegurar um destino turístico sustentável em Setúbal. 

Note-se que, no que toca às possíveis poupanças de água potável, a presente dissertação tem uma 

abordagem a nível local e não a nível global, sendo tomadas medidas apenas com o objetivo de se 

diminuir o consumo de água no edificado de um parque de campismo. 

 Objetivos da Dissertação e Metodologia Adotada 

O objetivo principal desta dissertação, com a denominação de “Definição de Soluções Viáveis para a 

Gestão Sustentável da Água no Edificado. Análise de Casos.”, é o estudo e avaliação de soluções 

construtivas e medidas sustentáveis com melhorias estruturais que promovam o uso eficiente da água, 

analisando a possibilidade de fechar o ciclo deste recurso natural. 

O fecho do ciclo da água implica uma maior eficiência na sua utilização, bem como uma redução 

substancial do desperdício, tornando a produção e o consumo autossustentáveis. Ou seja, água é 

reutilizada em vez de descartada, passando a usar-se água reciclada em vez de se fazerem repetidas 

extrações deste escasso recurso, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento sustentável. 

Assim, a presente dissertação tem como primacial finalidade, o desenvolvimento de metodologias que 

promovam uma gestão sustentável da água no Ecoparque do Outão, em Setúbal, por forma a fechar o 

ciclo da água. As duas temáticas fulcrais abordadas são: 
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(1) a redução do consumo de água no parque, através da colocação de dispositivos de elevada 

eficiência hídrica (redutores de caudal em torneiras de lavatório e de lava-loiças, sistemas de 

duche, autoclismos e máquinas da roupa), em detrimento de outros menos eficientes; 

(2) a reutilização das águas cinzentas provenientes das torneiras dos lavatórios, dos sistemas de 

duche e das máquinas da roupa, nas descargas de autoclismos e nas máquinas da roupa. 

Como metodologia implementada, numa primeira fase, procedeu-se à pesquisa bibliográfica. A 

bibliografia encontrada foi revista, tendo sido efetuado o tratamento de informação sobre a quantidade 

e escassez de água, abordagens, soluções e casos referentes ao consumo eficiente da água, à 

reutilização de águas residuais cinzentas, ao fecho do ciclo da água e a outras medidas de 

sustentabilidade aplicáveis na construção sustentável. 

Relativamente à colocação de dispositivos mais eficientes, começou por se fazer um levantamento dos 

diversos produtos existentes no mercado, com base no catálogo da ANQIP. Para tal, analisaram-se 

diversos critérios considerados relevantes, tais como o consumo de água e a pressão a que se verifica 

o caudal, após a colocação dos redutores nas torneiras, a temporização dos sistemas de duche, o 

volume por descarga e o tipo de descarga dos autoclismos e, ainda, a classe de eficiência energética 

das máquinas da roupa. 

Fez-se um levantamento da distribuição dos dispositivos no parque de campismo, ou seja, do número 

de equipamentos que consomem água (nos bungalows, nos balneários e nas lavandarias) e procedeu-

se à estimativa do consumo relativo a um cenário de referência, considerado como cenário atual. 

Posteriormente, selecionaram-se os equipamentos mais adequados para serem colocados 

(disponibilizados no referido catálogo da ANQIP) e fez-se a estimativa do consumo de água relativo à 

solução proposta. Por fim, foi possível observar a potencial poupança, possível de alcançar no parque 

de campismo, através da colocação de dispositivos de elevada eficiência hídrica. 

No que toca à reutilização das águas cinzentas no local, começou por se estimar a quantidade de água 

cinzenta efluente (proveniente das torneiras de lavatório, dos sistemas de duche e das máquinas da 

roupa). De seguida, estimou-se a necessidade de águas cinzentas (nos autoclismos e nas máquinas 

da roupa). Tendo em vista uma análise mais detalhada, estimaram-se, ainda, estes mesmos valores 

relativamente ao mês de Agosto, mês este em que a procura de água é mais elevada, devido à maior 

afluência de utilizadores ao parque, sendo, consequentemente, o mês de maior consumo. Note-se que, 

sendo está uma medida adicional, esta hipótese teve em consideração, para efeitos de cálculo, os 

equipamentos eficientes referidos anteriormente. 

Posteriormente, procedeu-se ao dimensionamento prévio da estação de tratamento das águas 

cinzentas, constituída por uma estação depuradora biológica e um sistema de desinfeção UV, e 

selecionaram-se as respetivas soluções para os diversos reservatórios. De seguida, procedeu-se à 

estimativa de custos da implementação deste sistema de tratamento, recorrendo-se ao site “Gerador 

de preços para construção civil” (CYPE Ingenieros, s.d.), consultando-se os respetivos valores, 

referente a cada etapa do tratamento. 
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Finalmente, procedeu-se à análise da viabilidade económica de ambas as soluções, tendo sido 

determinados os custos associados ao consumo de água antes e após a aplicação dos dispositivos 

eficientes, assim como os custos associados ao consumo antes e depois da instalação do sistema de 

reutilização de águas cinzentas (SRAC). Por último, calcularam-se os respetivos períodos de retorno 

do investimento de ambas as soluções propostas, tendo sido efetuada uma análise de sensibilidade, 

considerando diversos parâmetros. 

 Organização da Dissertação 

A dissertação está dividida em 10 capítulos, seguidos de bibliografia e anexos. 

No capítulo 1, introdutório, são apresentadas as considerações iniciais, fazendo-se um enquadramento 

geral do tema e indicando-se os problemas, as hipóteses consideradas, os objetivos, a metodologia 

adotada e a estrutura do documento. 

No capítulo 2, faz-se uma análise do Estado da Arte, onde se descrevem conteúdos fundamentais para 

a compreensão desta temática. 

No capítulo 3, apresentam-se soluções para o uso eficiente da água em diversos dispositivos, 

nomeadamente autoclismos, chuveiros, torneiras e economizadores. 

No capítulo 4, é realizada a caracterização das águas cinzentas e são apresentados os requisitos de 

qualidade da água, de acordo com a sua finalidade e, ainda, processos de tratamento biológicos já 

estudados. 

No capítulo 5, descreve-se o caso de estudo do Ecoparque do Outão. Para além do enquadramento 

geral, neste capítulo é estimado o número de utilizadores do parque e o consumo de água no parque, 

relativo ao cenário atual (cenário de referência). 

No capítulo 6, são indicadas medidas como a aplicação de redutores de caudal e a substituição dos 

dispositivos de elevado consumo, culminando na estimativa do consumo de água no parque, relativo à 

solução proposta. 

No capítulo 7, é realizado o dimensionamento prévio da estação de tratamento das águas cinzentas, 

instalada no parque de campismo. Para tal, começou por se estimar a efluência de água cinzenta e, 

ainda, a quantidade de água necessária para reutilização. 

No capítulo 8, apresenta-se a análise das soluções propostas. 

No capítulo 9, procede-se à discussão dos resultados obtidos nos casos de estudo, verificando-se se 

a abordagem é adequada e se a proposta é viável. 

No capítulo 10, apresentam-se as conclusões obtidas pelo estudo desenvolvido nesta dissertação. Para 

além disso, recomendam-se desenvolvimentos futuros, dentro deste tema. 
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A dissertação finaliza com a bibliografia, seguindo-se os seguintes anexos: 

• Layout final do Ecoparque do Outão; 

• Planta dos balneários e das lavandarias; 

• Cálculos relativos à estimativa do consumo médio diário, por mês, relativo a cada equipamento, 

para a situação atual (cenário de referência); 

• Fichas de ensaio dos redutores de caudal selecionados; 

• Dispositivos de elevada eficiência hídrica selecionados; 

• Cálculos relativos à estimativa do consumo médio diário, por mês, relativo a cada equipamento, 

para a solução proposta; 

• Sistema de desinfeção ultravioleta (UV) selecionado; 

• Implantação do sistema de tubagem para armazenamento das águas cinzentas provenientes das 

torneiras de lavatório, dos sistemas de duche e das máquinas de lavar a roupa, na ETAR; 

• Custos relativos ao SRAC; 

• Tarifário da água em Setúbal;  

• Custos acumulados ao longo dos anos antes e depois da aplicação de dispositivos eficiente e antes 

e depois da instalação do SRAC. 
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 Revisão do Estado da Arte 

 A Importância da Água 

A água tem vindo a ter uma importância cada vez maior para a humanidade. O crescimento da 

população, acentuado no século XX, após a segunda guerra mundial, fez com que este recurso se 

tornasse o centro das atenções do governo e da população em geral. No entanto, a obtenção de água 

para a indústria, a agricultura e para o consumo humano tem-se tornado cada vez mais difícil, devido 

à sua crescente escassez em várias zonas do planeta. Sendo um elemento indispensável à vida, é 

impreterível que a água seja utilizada racional e conscientemente (Barroso, 2016). 

Com este acelerado crescimento populacional, e consequente aumento da necessidade de produção 

de alimentos, a agricultura e a pecuária intensificam-se, verificando-se uma procura acentuada da água 

para a realização destas atividades.  Para além disso, com a industrialização e a criação de grandes 

centros urbanos, a produção de energia elétrica, relacionada com o aumento dos padrões de vida da 

população, passa a exigir quantidades de água mais elevadas (Barroso, 2016). 

Segundo o Relatório Sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 2015, os principais setores 

que captam água são o setor agrícola, o industrial e o urbano. O setor urbano representa 12% da 

captação total, o industrial 19% e o agrícola destaca-se com 69%, principalmente para a irrigação 

(ONU, 2015). Este relatório indica que a escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, 

comprometendo a sustentabilidade dos recursos naturais e o desenvolvimento económico e social. 

“A gestão insustentável dos recursos hídricos e outros recursos naturais pode causar graves danos às 

economias e à sociedade, invertendo significativamente os benefícios conquistados na redução da 

pobreza, na criação de empregos e no desenvolvimento”. (UNESCO, 2016). 

Um passo de grande importância é assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos 

humanos. Em novembro de 2002, o Comité das Nações Unidas para os Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais afirmou que “O direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, 

aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.” (United 

Nations, 2002). 

Perante o panorama descrito, com uma evidente procura crescente de um recurso natural de extrema 

importância, no entanto limitado e escasso, manifesta-se a necessidade da criação e adoção de 

medidas que preservem os recursos hídricos existentes, adotando estratégias para uma utilização da 

água de forma eficiente, apelando à sua reutilização em detrimento do desperdício. Uma das formas 

de contribuir para a redução do consumo de água potável nas zonas urbanas é a reutilização das águas 

residuais para fins menos nobres. 
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 Consumo de Água em Portugal 

Ao que tudo indica, Portugal é um país rico em água (Monte & Albuquerque, 2010). Porém, apesar da 

aparente abundância de recursos hídricos potenciais, o mesmo não se verifica no que toca aos recursos 

hídricos disponíveis. A utilização das disponibilidades hídricas a nível nacional é afetada negativamente 

pela irregularidade da sua ocorrência, não só no espaço, devido à diversidade climática entre regiões, 

como também no tempo. Outros fatores, como as características demográficas e a pressão de 

determinadas atividades económicas, amplificam as consequências da falta de disponibilidade de água 

(Monte & Albuquerque, 2010). 

Em Portugal, o planeamento das águas é executado através do Plano Nacional da Água (PNA), que 

abrange todo o território nacional, e dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), 

compreendendo as bacias hidrográficas e as águas costeiras integradas numa região hidrográfica. 

Existem, ainda, os Planos Específicos de Gestão de Águas, incluindo o Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA), o Plano Estratégico de Abastecimento de Águas e de Saneamento de 

Águas Residuais (PEAASAR II) e o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial 

Hidroelétrico (PNBEPH). Estes Planos Específicos podem ser de âmbito territorial, relativamente a uma 

zona particular, ou sectorial, abrangendo um problema específico com interação com as águas (APA, 

2018). 

A ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços e Resíduos) é responsável pelos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 

urbanos e, ainda, pelo controlo da qualidade da água para consumo humano, em Portugal continental. 

Esta entidade tem como objetivo a garantia da disponibilidade dos serviços de água com elevada 

qualidade a preços apropriados, tendo em conta uma produção eficiente, protegendo a sustentabilidade 

económica (ERSAR, 2017). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a água para consumo humano é “toda a água 

no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de 

alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser 

fornecida a partir de uma rede de distribuição, de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros 

recipientes, com ou sem fins comerciais” (Diário da República, 2016). 

Segundo o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal 2016 (RASARP), verifica-

se que, ao longo dos últimos anos, o abastecimento público de água em Portugal tem demonstrado 

significativas melhorias, em particular na qualidade da água fornecida nas torneiras. Analisando a figura 

2.1, observa-se que, em 1993, apenas 50% da água era considerada segura e de qualidade elevada, 

já em 2015 este valor atinge os 98,65% (Machado & Guerreiro, 2016). 
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Figura 2.1 – Evolução do indicador “água segura”, em %, entre 1993 e 2015, em Portugal 

Fonte: Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (Machado & Guerreiro, 2016) 

 

Em relação ao consumo doméstico, este constitui a maior parcela do consumo urbano, dividindo-se em 

consumos no interior e consumos no exterior. Os consumos no interior da habitação abrangem a água 

utilizada para preparação de alimentos, higiene pessoal, descargas de autoclismos, limpeza e lavagem 

de roupa e de loiça. Já os consumos exteriores incluem rega de plantas, incluindo áreas relvadas de 

maior ou menor dimensão, lavagem de veículos, lavagem de pátios e enchimento de piscinas (Almeida, 

Vieira, & Ribeiro, 2006). 

O consumo médio nas habitações estimado para Portugal em ambiente urbano será próximo de 137 

litros por pessoa por dia (Afonso & Rodrigues, 2017). Habitualmente, os consumos domésticos variam 

de região para região e de habitação para habitação, em função dos hábitos dos utilizadores que, por 

sua vez, variam consoante os aspetos culturais e climáticos (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). 

Apresenta-se, na figura 2.2, uma proposta de distribuição dos consumos domésticos de água, que se 

considera válida para o setor residencial, em termos médios, sendo possível observar as percentagens 

estimadas para cada tipo de uso interior, em comparação com a parcela destinada aos usos exteriores 

e ainda às perdas. Verifica-se que, em geral, a utilização de água nas casas de banho é predominante, 

sendo que as parcelas do autoclismo e do duche/banho perfazem, em conjunto, 60% do valor total do 

consumo.  
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Figura 2.2 – Distribuição do consumo médio de águas domésticas, em % 

Fonte: Uso Eficiente da Água no Sector Urbano (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006) 

 

 Eficiência na Utilização da Água 

 Conceito de Eficiência Hídrica 

A eficiência hídrica pretende otimizar o consumo de água, reduzindo o desperdício (Vieira & Monteiro, 

2015). Visto que a água é um recurso essencial ao desenvolvimento socioeconómico de Portugal, é 

necessário garantir uma utilização eficiente deste recurso (PNUEA, 2012). 

Face a este cenário, o Governo português implementou o PNUEA, cujo objetivo é garantir uma melhoria 

na eficiência da utilização da água em Portugal, principalmente nos setores urbano, agrícola e 

industrial, de forma a contribuir para a redução da escassez da água e, consequentemente, minorando 

a poluição das massas de água, diminuindo os volumes de água residuais descarregados nos meios 

hídricos, e o consumo de energia. Desta forma, o Programa pretende criar uma cultura de valorização 

da água no país, onde este recurso é valorizado, não só pelo seu impacto positivo sobre o 

desenvolvimento socioeconómico, como também numa perspetiva de desenvolvimento sustentável e 

respeito pelas futuras gerações (PNUEA, 2012). A eficiência de utilização da água mede até que ponto 

a água captada da natureza é utilizada de modo otimizado para a produção com eficácia do serviço 

desejado (Vieira & Monteiro, 2015). 

Como consequência do uso eficiente dos recursos, surgem diversos benefícios, tais como, entre outros 

apresentados no PNUEA: o abastecimento mais seguro nos anos de seca, reduzindo custos relativos 

ao abastecimento deficiente, a poupança de divisas, face à dependência externa de energia para 

produção e condução de água e, ainda, a redução do volume e de gastos no tratamento de águas 

residuais. 

A implementação do Programa, passa pela realização de um conjunto de medidas, com a finalidade de 

aumentar a eficiência hídrica. O documento enumera 87 medidas (50 para o setor urbano, 23 para o 

agrícola e 14 para o industrial). Entre as medidas aplicáveis ao setor urbano, destacam-se, na tabela 

2.1, aquelas consideradas mais relevantes, tendo em conta o tema desta dissertação. 

28%

32%

16%

8%

2%

4%

10%

Autoclismo

Duche/Banho

Torneiras

Máquina da roupa

Máquina da louça

Perdas

Usos exteriores
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Tabela 2.1 – Medidas definidas pelo PNUEA para o uso eficiente da água aplicáveis ao uso urbano (PNUEA, 
2012) 

 

Em 2010, no Seminário Uso Eficiente da Água nos Sistemas Prediais, Armando Silva Afonso, 

reconhecendo a necessidade do aumento da eficiência no uso urbano da água, sugere, para o setor 

predial, o Princípio dos 5 R’s (Afonso, 2010): 

• Reduzir os consumos – Reduzir o consumo de água, adotando produtos ou dispositivos 

eficientes, sem prejuízo de outras medidas de carácter não técnico. Realça-se a importância 

da iniciativa de Certificação e Rotulagem de dispositivos, lançada em Portugal; 

• Reduzir as perdas e os desperdícios – Intervir, por exemplo, no controlo das perdas em 

dispositivos ou na instalação de circuitos de circulação de água quente sanitária; 

• Reutilizar as águas cinzentas – considerando uma utilização “em série”; 

• Reciclar a água – reintroduzindo a água no início do circuito (após tratamento); 

• Recorrer a origens alternativas – aproveitamento de águas pluviais, águas freáticas ou de 

águas salgadas. 

Setor Urbano 

N.º Designação da Medida 

Medida 01 Otimização de procedimentos e oportunidades para o uso eficiente da água 

Medida 04 Utilização de águas residuais urbanas tratadas 

Medida 08 Utilização de água usada nos sistemas prediais, para fins adequados 

Medida 10 Adequação da utilização de autoclismos 

Medida 14 Adequação da utilização de chuveiros 

Medida 16 Adequação da utilização de torneiras 

Medida 18 Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar roupa 

Medida 20 Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar louça 

Medida 26 Adequação de procedimentos na lavagem de pavimentos 

Medida 28 Utilização de água residual tratada na lavagem de pavimentos 

Medida 30 Adequação de procedimentos na lavagem de veículos 

Medida 34 Adequação da gestão da rega em jardins e similares 

Medida 36 Adequação da gestão das espécies plantadas em jardins e similares 

Medida 38 Utilização da água da chuva em jardins e similares 

Medida 39 Utilização de água residual tratada em jardins e similares 

Medida 47 
Adequação da gestão da rega, do solo e das espécies plantadas em campos desportivos, 
campos de golfe e outros espaços verdes de recreio 

Medida 48 
Utilização de água da chuva em campos desportivos, campos de golfe e outros espaços 
verdes de recreio 

Medida 49 
Utilização de água residual tratada em campos desportivos, campos de golfe e outros espaços 
verdes de recreio 
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 Certificação e Rotulagem de Dispositivos e Equipamentos 

Geralmente, a utilização de produtos, ou dispositivos, eficientes é uma medida prioritária, com vista a 

aumentar a eficiência hídrica nos edifícios (Afonso & Rodrigues, 2014). De forma a que os instaladores 

e os consumidores tenham a capacidade de identificar os produtos eficientes, adotam-se sistemas de 

rotulagem de fácil interpretação. 

A certificação de dispositivos e equipamentos serve como incentivo à indústria para que sejam 

colocados equipamentos mais eficientes no mercado. Esta certificação é realizada por um organismo 

competente, partindo a iniciativa dos fabricantes dos produtos. A rotulagem ambiental inclui informação, 

dirigida ao consumidor, relativa às características técnicas dos equipamentos no que toca à utilização 

de água e energia, possibilitando ao consumidor uma fácil comparação entre diferentes produtos e, 

consequentemente, estimulando a procura de equipamentos com reduzido impacte ambiental. Visto 

que as regulamentações das instalações prediais de águas e esgotos diferem de país para país, não 

existe um único rótulo de eficiência hídrica. Em Portugal, a Associação Nacional para a Qualidade nas 

Instalações Prediais (ANQIP) criou, em 2008, um sistema voluntário de certificação associado a uma 

rotulagem de eficiência hídrica de produtos, desenvolvido dentro das propostas do PNUEA (Vieira & 

Monteiro, 2015). 

O sistema desenvolvido pela ANQIP tem em conta aspetos de conforto, de desempenho das redes 

prediais e de saúde pública, sendo considerado internacionalmente um dos sistemas de rotulagem mais 

completo (Afonso & Rodrigues, 2014). 

O primeiro equipamento rotulado pela ANQIP foram os autoclismos, seguidos dos chuveiros e duches, 

torneiras, fluxómetros e outros. A rotulagem apresenta sete classes de eficiência hídrica que variam 

entre “A++” e “E”, permitindo ao consumidor distinguir estes equipamentos de acordo com o respetivo 

consumo de água (ADENE, 2017). Os diversos rótulos encontram-se na figura 2.3. 

 

 

 

 

A eficiência hídrica considerada ideal, atendendo ao conforto das utilizações, às questões de saúde 

pública e à performance dos dispositivos, corresponde à letra “A” (Afonso, 2010). Na figura 2.4, 

apresenta-se a descrição do rótulo da ANQIP. 

 

 

Figura 2.3 – Rótulos de certificação de eficiência hídrica de produtos (ANQIP, 2018) 
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Relativamente aos autoclismos, a adoção de modelos de pequeno volume tem causado diversos 

problemas devido ao arrastamento de sólidos nas redes prediais e públicas. Tendo em conta que a 

Norma Europeia EN 12056-2 proíbe a adoção de autoclismos com volume nominal igual a 4 litros em 

redes prediais dimensionadas de acordo com o Sistema I da Norma (sistema habitual em Portugal), a 

ANQIP estabeleceu para estes autoclismos categorias de eficiência hídrica “A+” ou “A++”, tendo 

obrigatoriamente um aviso relativo à performance do conjunto e à existência de um dimensionamento 

adequado da rede de drenagem (Afonso, 2010). Nestes casos, os autoclismos deverão ter a indicação 

“Válido apenas quando a bacia de retrete e o dimensionamento da rede forem adequados a estes 

volumes de descarga” (Vieira & Monteiro, 2015). 

Para além da ANQIP, existem outros rótulos de eficiência hídrica, a nível mundial, tais como a 

Waterwise, a WaterSense, a WELS, a Nordic Swan Eco-label, a WELL e a Water Label. 

 Sustentabilidade 

 Construção Sustentável 

Um edifício diz-se sustentável quando as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável 

(ambiental, económica e social) são consideradas desde a fase de planeamento até à fase de 

implementação. São vários os parâmetros ponderados na avaliação da interação do edifício com o 

ambiente em que está inserido. No contexto da avaliação da sustentabilidade surgem os seguintes 

objetivos (Amado & Barroso, 2013): 

• reduzir a utilização de energia; 

• reduzir a utilização de materiais não renováveis; 

• reduzir o consumo de água; 

• reduzir a produção de resíduos; 

• cortar na emissão de poluentes. 

Figura 2.4 – Descrição do rótulo ANQIP (ANQIP, 2018) 



14 
 

No âmbito da construção sustentável, as preocupações no setor da construção civil deixam de se 

centrar apenas na qualidade do produto, no tempo despendido e nos custos associados, passando a 

existir, ainda, cuidados relacionados com o consumo de recursos, com as emissões de poluentes, com 

a saúde e com a biodiversidade, contribuindo, desta forma, para a qualidade de vida, para o 

desenvolvimento económico e para a equidade social. Assim, todos os agentes intervenientes, 

passando pelo setor da extração dos materiais, o setor da construção, pelos clientes dos edifícios, os 

gestores e, ainda, os responsáveis pela manutenção, têm uma função determinante na procura da 

satisfação das necessidades humanas, protegendo a qualidade do ambiente e os recursos naturais 

(Pinheiro, 2006). Desta forma, considera-se uma abordagem integrada no ciclo de vida da construção. 

A análise do ciclo de vida permite determinar quais as soluções mais viáveis, do ponto de vista 

ambiental, económico e social, uma vez que tem em consideração os impactes positivos e negativos 

do empreendimento, durante todas as fases do ciclo de vida do empreendimento (Duarte, 2011). 

No geral, a construção de edifícios é responsável pelo consumo anual de 40% dos recursos minerais 

(pedra, brita, areia), 25% da madeira, 40% da energia e 16% da água. Em Portugal, estima-se que os 

edifícios, durante a fase de utilização, sejam responsáveis pelo consumo de 20% dos recursos 

energéticos nacionais e de 6,7% do recuso água (Mateus & Bragança, 2004). 

Relativamente à água, sendo um recurso natural limitado, é extremamente importante que a sua 

captação, transporte e utilização seja feita de forma racional e eficiente. Os edifícios possuem diversas 

oportunidades para a utilização de água de diferentes origens, uma vez que usos de água distintos 

(alimentação, duches, autoclismos, lavagens) podem ter diferentes requisitos de qualidade, sendo 

possível aproveitar a água da chuva e reciclar as águas cinzentas. De entre as diversas medidas que 

vão de encontro à redução do consumo de água, a favor do seu uso eficiente em edifícios e espaços 

verdes, destacam-se as seguintes (Duarte, 2011): 

• Na fase de utilização dos edifícios, privilegiar a utilização de equipamentos com consumos de 

água reduzidos; 

• Nas cozinhas e nas casas-de-banho, colocar torneiras de elevada eficiência; 

• Colocar sensores nas torneiras; 

• Colocar redutores de fluxo (duche, lavatórios, lava-loiças); 

• Equipar as sanitas com descarga seletiva (dupla descarga); 

• Utilizar sistemas de rega automática nos espaços ajardinados; 

• Nos espaços verdes, utilizar espécies com reduzidos requisitos de rega, reduzindo, ou mesmo 

evitando, a rega dos jardins. 

Todas estas medidas contribuem para a redução do consumo de água nos edifícios, reduzindo a 

pressão sobre os recursos hídricos e aumentando as disponibilidades hídricas, havendo ganhos 

ambientais, económicos e sociais. 
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 Avaliação e Certificação Ambiental de Edifícios 

Na procura pela construção sustentável, diversos países têm vindo a desenvolver sistemas de 

avaliação e certificação ambiental de edifícios. Geralmente, todos analisam as mesmas categorias de 

projeto e de desempenho: local, água, energia e qualidade do ambiente interior. O objetivo é, então, 

“desenvolver e implementar uma metodologia consensual que sirva de suporte à conceção de edifícios 

sustentáveis, que seja, ao mesmo tempo, prática, transparente e suficientemente flexível, para que 

possa ser facilmente adaptada aos diferentes tipos de edifícios e à constante evolução tecnológica que 

se verifica no domínio da construção” (Amado, Ferreira, & Moura, 2009). 

A nível internacional, destacam-se as seguintes ferramentas: o BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method), desenvolvido no Reino Unido, e o LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design), desenvolvido nos Estados Unidos da América. Em 

Portugal, foi introduzido, por Manuel Duarte Pinheiro, o sistema LiderA (Liderar pelo Ambiente) (Amado, 

Ferreira, & Moura, 2009). 

O sistema BREEAM classifica os edifícios de acordo com o número de pontos obtidos em subcategorias 

de nove categorias principais ponderadas (gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, água, 

materiais, resíduos, utilização do solo e ecologia). Os níveis BREEAM possíveis de obter são: Aprovado 

(30-44 %), Bom (45-54%), Muito Bom (55-69%), Excelente (70-85%) e Excecional (> 85%). Desta 

forma, o BREEAM pretende minimizar as consequências negativas dos edifícios no ambiente, 

promovendo o conforto nos espaços interiores. Já o LEED classifica os edifícios de acordo com o 

número de pontos obtidos em subcategorias de cinco categorias principais (implantação sustentável, 

utilização racional da água, energia e atmosfera, materiais e recursos e qualidade do ambiente interior. 

Os níveis LEED possíveis de obter são: Certificado (40-49 pontos), Prata (50-59 pontos), Ouro (60-79 

pontos) e Platina (>79 pontos). O LEED pretende estabelecer um padrão comum de avaliação dos 

edifícios e servir como exemplo para a construção verde (Ascenso, 2013). 

Sistema LiderA 

O LiderA é um sistema voluntário de apoio ao desenvolvimento de soluções e avaliação da 

sustentabilidade da construção, que atribui, em caso de desempenho comprovado, uma certificação 

pela marca portuguesa LiderA, tendo como objetivo apoiar a procura da sustentabilidade na promoção, 

projeto, construção e gestão da sustentabilidade dos ambientes construídos. O sistema assenta num 

conjunto de 6 princípios (figura 2.5) de bom desempenho ambiental (integração local), recursos, gestão 

das cargas ambientais, qualidade do serviço e resiliência, vivências socioeconómicas e uso 

sustentável, traduzidos em 20 áreas (LiderA, 2019). 
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Figura 2.5 – Esquema dos 6 princípios do sistema LiderA (LiderA, 2019) 

 

Este sistema faz uma classificação consoante o nível de desempenho ambiental na perspetiva da 

sustentabilidade. Os valores de desempenho são divididos em classes, de G a A até A+++ (figura 2.6), 

sendo que o nível E representa a prática de referência (prática usual) e o nível A corresponde a um 

desempenho cerca de 50% superior ao nível E. O nível A+ corresponde a um Fator 4 (75% superior ao 

nível E) e o nível A++ a um Fator 10 (90% superior ao nível E). Existe, ainda, o nível A+++, 

representativo de um estado regenerativo. Após a verificação feita pelo LiderA, caso se comprove o 

desempenho na procura da sustentabilidade, de classe C ou superior, o sistema reconhece na fase de 

plano e projeto e verifica na fase de obra e operação esse bom desempenho. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Níveis de desempenho segundo o sistema LiderA 
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 Aproveitamento de Águas Residuais 

São vários os fatores que justificam a necessidade de reutilização de águas residuais, tais como a 

escassez de água, as preocupações ambientais e económicas e, ainda, os avanços tecnológicos. A 

rápida urbanização não só agrava a procura de água, como também aumenta as descargas de águas 

residuais, resultando em efeitos negativos sobre o ambiente aquático e sobre o abastecimento de água. 

A redução da disponibilidade deste recurso hídrico inibe, de certa forma, o desenvolvimento da 

urbanização. Forma-se, assim, um ciclo entre a urbanização e o recurso água. A reutilização de águas 

residuais, que pode aumentar a disponibilidade de água e reduzir a descarga de poluentes nas massas 

de água, proporciona uma oportunidade de rematar este ciclo (Lyu, Chen, Zhang, Fan, & Jiao, 2016). 

Segundo a ETA 0905 da ANQIP, as águas residuais domésticas são aquelas cujos efluentes provêm 

de instalações sanitárias, cozinhas, lavagem de roupa e usos equivalentes (ANQIP). Habitualmente, 

faz-se uma distinção entre águas residuais negras, originárias das descargas de autoclismos, e águas 

residuais cinzentas, provenientes de cozinhas, lavandarias, lavatórios, bidés, banheiras e duches 

(Bertolo, Neves, & Rossa, 2006). As águas residuais domésticas com menor concentração de poluentes 

podem ser ponderadas para reutilização. Esta mesma especificação técnica da ANQIP (ETA 0905) 

indica que, geralmente, as águas de chuveiros e de banheiras não são muito poluídas, as das máquinas 

de lavar a roupa costumam ter uma carga poluente mais elevada e as águas da cozinha ainda maior. 

Assim, as águas efluentes da cozinha (lava-loiças e máquina de lavar a loiça) não são, por norma, 

aproveitadas para reutilização, visto apresentarem altos níveis de contaminação por detergentes, 

gorduras e resíduos alimentares, tornando os processos de filtragem e de tratamento mais complexos 

e onerosos (Matos, Sampaio, & Bentes, 2012). 

O emprego de águas cinzentas tratadas em fins não potáveis passou, então, a ser utilizado em 

finalidades menos nobres, como descargas de autoclismos, lavagem de pisos e sistemas de irrigação 

(Barcellos, Carvalho, & Hentz, 2014).  A principal vantagem da reutilização de águas residuais é a 

preservação da água potável, sendo esta utilizada exclusivamente em situações em que seja exigida 

água potável para consumo humano. Desta forma, contribui-se para uma gestão mais sustentável dos 

recursos hídricos, na medida em que se coopera para a utilização dos recursos hídricos, indispensáveis 

às necessidades presentes e futuras, para usos mais nobres. Para além disso, ao reduzir-se o caudal 

de águas residuais tratadas lançado nos recetores aquáticos, protege-se os ecossistemas, uma vez 

que se reduz a quantidade de poluentes descarregados no meio hídrico (Monte & Albuquerque, 2010). 

Relativamente às possíveis aplicações da água residual tratada, a rega agrícola é o principal domínio 

de emprego, visto que a agricultura consome aproximadamente 65% dos recursos hídricos. No entanto, 

existem outras finalidades, tais como (Monte & Albuquerque, 2010): 

• a rega paisagística (destacando-se a rega de campos de golfe); 

• reutilização industrial (reciclagem de água de arrefecimento); 

• recarga de aquíferos; 

• usos recreativos; 
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• usos urbanos que não exijam água potável; 

• reforço de origem de água bruta para produção de água para consumo humano. 

 Reutilização de Águas Residuais em Portugal 

Em Portugal, são poucos os sistemas onde se efetua a reutilização de águas residuais. No entanto, a 

crescente pressão sobre as massas de água e a ocorrência de períodos de seca prolongada vêm 

reforçar a necessidade de procurar alternativas adequadas de ponto de vista do ambiente e 

financeiramente mais atrativas. Em 2017, apenas 30 entidades gestoras reutilizaram água, 

correspondendo a 8,5 milhões de m3, ou seja, a cerca de 1,4% da água residual tratada em estações 

de tratamento (ERSAR, 2018). 

Numa entrevista feita a Miguel Miranda, responsável do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia 

2 de dezembro de 2017, refere-se que o modo de utilização da água a nível nacional e os sistemas de 

recuperação deste recurso terão de melhorar o seu desempenho. Quando questionado relativamente 

à adaptação de Portugal a fenómenos como a seca, Miguel Miranda afirma que “Não podemos usar 

água de forma desregrada em Portugal, tanto no que diz respeito à utilização humana, como à agrícola 

(…). Os sistemas de recuperação de água vão ter de melhorar muito a sua 'performance'” (Miranda, 

2017). 

Nos países em que a prática da reutilização da água é um hábito comum, a principal dificuldade 

associada ao desenvolvimento de sistemas de reutilização de águas residuais tratadas reside no seu 

custo. Geralmente, a reutilização do efluente de uma ETAR é economicamente atrativa apenas se os 

locais de emprego da água se situarem próximos da ETAR, não havendo um investimento face aos 

sistemas de transporte da água (Monte & Albuquerque, 2010). 
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 Nexus Água-Energia 

Consoante se intensifica o desenvolvimento económico, o aumento da população, a crise energética e 

os impactos das alterações climáticas (AC), a correlação entre energia e água torna-se mais complexa, 

contribuindo para as alterações nos seus padrões de consumo (Gregório & Martins, 2011). 

É sabido que um dos agentes que influencia a eficiência dos recursos, a sustentabilidade ambiental e 

económica do país, a adaptação às AC e o cumprimento dos objetivos relacionados com a água, 

ambiente, clima e energia é, precisamente, a eficiência hídrica (Aqua eXperience, 2018). À medida que 

a procura pela energia aumenta, gera-se uma enorme pressão sobre os recursos hídricos, com efeitos 

significativos sobre, por exemplo, os setores da agricultura e da indústria. No entanto, visto que também 

estas atividades utilizam energia, cria-se uma interação água-energia. Tendo em vista o alcance de um 

futuro sustentável, relativamente aos recursos hídricos, será indispensável maximizar a eficiência na 

utilização da água pelas diversas geradoras de energia e alargar a produção de energia eólica, solar 

fotovoltaica e geotérmica (WWDR, 2015). 

Sensivelmente, 80% dos custos totais associados aos sistemas de abastecimento de água estão 

relacionados com a energia e, quando se procede à extração de águas subterrâneas, o consumo 

energético agrava-se, devido aos sistemas de bombagem (Gregório & Martins, 2011). No entanto, 

apesar da recolha de águas superficiais apresentar custos menores, relativamente à extração 

subterrânea, o transporte da água para longas distâncias faz com que os custos aumentem. Os 

processos de tratamento de água podem consumir energia através de duas formas distintas: no 

tratamento da água antes de chegar à torneira (abastecimento) e no tratamento das águas residuais 

municipais (descarregamento ou reutilização). O investimento no tratamento das águas residuais é tão 

mais pertinente, quanto mais intensa for a escassez. Desta forma, quanto maior a carência de água, 

maior é o potencial fornecimento de águas residuais tratadas. 

O fornecimento de água potável e a drenagem e tratamento das águas residuais são procedimentos 

que apresentam um elevado consumo de energia, resultando em significativas emissões de gases de 

efeito estufa (GEE), em especial de CO2. A ANQIP desenvolveu um estudo na cidade de Aveiro, tendo 

sido demonstrado que era possível reduzir-se anualmente as emissões de CO2 mais de 100 kg per 

capita, considerando o aquecimento de águas sanitárias (AQS) no edifício e o consumo de energia nas 

redes públicas, através da utilização generalizada de produtos classificados no sistema de rotulagem 

de eficiência hídrica da ANQIP na categoria “A”, em detrimento dos equipamentos correspondentes às 

categorias “C” ou “D” (situação atual). 

Relativamente aos edifícios residenciais, grande parte da água consumida é aquecida com recurso a 

gás e eletricidade, traduzindo-se em 23% da fatura energética no setor doméstico (Aqua eXperience, 

2018). No edificado, tanto a pressurização, como o AQS revelam um elevado consumo de energia, 

demonstrando, mais uma vez, a enorme relação entre a água e a energia. 
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Veja-se o exemplo dos EUA, onde são consumidos mais de 520 mil milhões de kWh nas operações de 

bombagem, tratamento e aquecimento da água, no seu ciclo urbano e predial, valor este equivalente a 

13% do consumo total de eletricidade do país (Aqua eXperience, 2018). 

A tabela 2.2 apresenta a economia obtida por componente do ciclo urbano da água, por pessoa e por 

agregado familiar, considerando um valor médio, em Portugal, de 2,3 pessoas por habitação e 

emissões de CO2 de 240 g/kWh. 

Tabela 2.2 – Estimativa da economia de energia e das reduções de emissões de CO2 em edifícios com o uso de 

produtos hídricos eficientes 

Fonte: Manual de Eficiência Hídrica em Edifícios (Afonso & Rodrigues, 2017) 

Componente do ciclo 
urbano da água 

Poupanças anuais de energia e reduções nas emissões de CO2 com o uso 
de produtos eficientes 

Por pessoa 
(kWh) 

Por pessoa 
(kg de CO2) 

Por família 
(kWh) 

Por família (kg 
de CO2) 

Percentagem do 
total (%) 

Rede predial (só 
aquecimento de água) 

368 88,3 846 203,1 87 

Rede pública de 
abastecimento 

32 7,7 74 17,7 7,6 

Rede pública de drenagem 
e tratamento 

23 5,5 53 12,7 5,4 

TOTAL 423 101,5 973 233,5 100 

 

Esta acentuada interação entre a energia e a água tem vindo a tornar-se cada vez mais complexa, 

gerando, assim, diversos desafios para a sustentabilidade da água e da energia. Nos sistemas de 

reutilização de águas cinzentas, pode afirmar-se que as instalações compactas (curto tempo de 

retenção) traduzem uma poupança também ao nível energético, dado que a redução do consumo no 

edifício corresponde, também, a uma redução nos consumos energético no ciclo urbano da água. No 

que se refere às grandes instalações, com o tratamento “convencional” para este tipo de águas, 

constata-se que o consumo de energia no sistema de tratamento torna o sistema “neutro” do ponto de 

vista energético, ou sejam, a energia gasta no tratamento das águas cinzentas, cerca de 1,8 kWh/m3 

(Rodrigues, 2015), equivale grosso modo à energia poupada no ciclo urbano da água. Contudo, dado 

que as águas cinzentas provenientes dos chuveiros, por exemplo, apresentam temperaturas em geral 

superiores a 30ºC, o aproveitamento desta energia térmica para pré-aquecimento da água quente 

sanitária permitira uma poupança de cerca de 3 kWh/m3 (Rodrigues, 2015), tornando estas instalações 

vantajosas, não só do ponto de vista hídrico, mas também do ponto de vista energético. 
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 Eficiência Hídrica de Produtos no Edificado  

Tal como mencionado anteriormente, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água propôs um 

conjunto de metas a atingir com a finalidade de melhorar a utilização da água, reduzindo as águas 

residuais resultantes e, ainda, os consumos de energia associados.  Relativamente ao setor predial, de 

forma a dar enfase ao uso de produtos eficientes e à eficiência global dos edifícios, o PNUEA, em 2001, 

previa medidas de rotulagem da eficiência hídrica de produtos. A partir de 2008, estas medidas, 

relativas ao setor predial, foram desenvolvidas e impulsionadas pela ANQIP. 

É importante referir que a eficiência hídrica tem diversas limitações, relacionas com a saúde pública, o 

conforto nas utilizações e o desempenho das redes prediais. Por exemplo, ao reduzir-se, de forma 

considerável, os caudais de água quente e fria, é agravado o risco de escaldão em torneiras 

misturadoras, uma vez que uma pequena variação num desses caudais tem consequências notáveis 

na variação da temperatura à saída. Em relação ao conforto, note-se que determinados 

comportamentos, como o aumento dos tempos de utilização dos dispositivos, podem levar a volumes 

consumidos superiores. No que toca ao desempenho, é de notar que a redução dos caudais em redes 

prediais pode originar consequências negativas. Nas redes de abastecimento de água, as velocidades 

muito baixas propiciam efeitos na qualidade da água. Na rede de drenagem predial, o desfecho é mais 

alarmante. A utilização de autoclismos de volume demasiado reduzido, por exemplo, pode causar 

obstruções nos ramais, devido à baixa capacidade de arrastamento. 

Sendo assim, a ANQIP tem realizado diversos estudos neste domínio, introduzindo no seu sistema 

várias condicionantes, de forma a viabilizar a instalação de dispositivos de baixo caudal ou volume. 

Este sistema está adequado aos regulamentos portugueses, sendo um dos esquemas de rotulagem 

mais apropriados a nível internacional. O sistema baseia-se em Especificações Técnicas (ETA) para 

os diferentes produtos, sendo estabelecidos os valores de referência necessários para a atribuição de 

cada uma das letras atribuídas consoante o consumo. As condições de adoção do sistema são 

descritas na ETA 0802 (ANQIP) – Regulamento do Sistema Voluntário ANQIP de Certificação e 

Rotulagem de Eficiência Hídrica de Produtos. Entende-se por produto tipo cada uma das seguintes 

categorias: 

- Autoclismos; 

- Chuveiros e sistemas de duche; 

- Torneiras (exceto duche) e fluxómetros; 

- Outros dispositivos não especificados nos itens anteriores. 
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 Autoclismos 

Consideram-se, no âmbito da ETA 0804 (ANQIP), os seguintes dispositivos: 

▪ Autoclismos de descarga simples, do tipo gravítico; 

▪ Autoclismos de dupla descarga (dual flush), do tipo gravítico; 

▪ Autoclismos de dupla ação (com interrupção de descarga), do tipo gravítico. 

A atribuição da rotulagem a autoclismos é realizada de acordo com as categorias e tolerâncias 

indicadas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Condições para atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a autoclismos 

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 - 

 

 

 Chuveiros e Sistemas de Duche 

No âmbito da ETA 0806 (ANQIP), são considerados chuveiros (cabeças de duche), isoladamente, e 

sistemas de duche (torneiras de duche equipadas com bicha e cabeça de duche). 

A atribuição da rotulagem a sistemas de duche é realizada de acordo com as categorias indicadas na 

tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Condições para atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a chuveiros e sistemas de duche 

Caudal (Q) 
(l/min) 

Chuveiro 
Sistema de 

Duche 

Sistema de duche com 
torneira termostática ou 

eco-stop 

Sistema de duche com 
torneira termostática e 

eco-stop 

Q ≤ 5,0 A+ A+ A++ (1) A++ (1) 

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 

(1) Não se considera de interesse a utilização de eco-stop nestes casos 

 

 Torneias e Fluxómetros de Mictórios 

A ETA 0808 (ANQIP) tem em consideração torneiras de lavatório, torneiras de cozinha e fluxómetros 

de mictórios. Para as torneiras de lavatório, considera-se que a utilização ideal (letra A) é aquela que 

tem um consumo de água até 2 l/min.  Já para as torneiras de cozinha, considera-se que a utilização 

ideal (letra A) é aquela que tem um consumo de água até 4 l/min. 

A atribuição da rotulagem a torneiras de lavatório e a torneiras de cozinha é realizada de acordo com 

as categorias indicadas nas tabelas 3.3 e 3.4, respetivamente. 

Tabela 3.3 – Categorias de eficiência hídrica para efeitos de rotulagem de torneiras de lavatório 

Caudal (Q) 
Torneiras de 

lavatório 
Torneiras de lavatório com 

arejador ou eco-stop 
Torneiras de lavatório com 

arejador e eco-stop 

Q ≤ 2,0 A A+ A++ 

2,0 < Q ≤ 4,0 B A A+ 

4,0 < Q ≤ 6,0 C B A 

6,0 < Q ≤ 8,0 D C B 

8,0 < Q E D C 

 

Tabela 3.4 – Categorias de eficiência hídrica para efeitos de rotulagem de torneiras de cozinha 

Caudal (Q) Torneiras de cozinha 
Torneiras de cozinha com 

arejador ou eco-stop 
Torneiras de cozinha com 

arejador e eco-stop 

Q ≤ 4,0 A A+ A++ 

4,0 < Q ≤ 6,0 B A A+ 

6,0 < Q ≤ 8,0 C B A 

8,0 < Q ≤ 10,0 D C B 

10,0 < Q E D C 

 

Aquando das categorias A++ e A+ é recomendável a colocação de torneira com arejadores, por razões 

de conforto na utilização. 

Para os fluxómetros de mictórios, considera-se que a utilização ideal (letra A) é aquela que tem um 

volume de descarga entre 2 e 4 litros. A atribuição da rotulagem a fluxómetros de mictórios é realizada 

de acordo com as categorias indicadas na tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Categorias de eficiência hídrica para efeitos de rotulagem de fluxómetros de mictórios 

Volume de descarga (V) Categoria de Eficiência Hídrica 

V ≤ 1,0 A++ 

1,0 < V ≤ 2,0 A+ 

2,0 < V ≤ 4,0 A 

4,0 < V ≤ 6,0 B 

6,0 < V ≤ 8,0 C 

8,0 < V ≤ 10,0 D 

10,0 < V E 

 

 Soluções para o Uso Eficiente da Água 

 Autoclismos 

Tal como referido anteriormente, as descargas de autoclismos num edifício multifamiliar, em Portugal, 

representam cerca de 31% do consumo doméstico total. A capacidade de armazenamento destes 

dispositivos pode variar entre os 7 e os 15 litros, sendo que o consumo médio ronda os 10 litros por 

descarga. Sabendo que a dimensão média do agregado familiar, por fogo, é 3,1 habitantes e que a 

frequência média diária de utilização do autoclismo é de 4 descargas por utilizador, o consumo de água 

diário, relativo a este dispositivo, é de cerca de 124 litros por dia por fogo, o que corresponde a, 

aproximadamente, 45 mil litros por ano, por fogo (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). A redução do 

consumo associado ao autoclismo pode ser conseguida através da mudança de comportamentos que 

induzam desperdícios e pela substituição do dispositivo convencional por outro de baixo consumo. 

A substituição do autoclismo tradicional por outro com volume de descarga inferior é a medida que 

conduzirá a reduções mais significativas. Valores de experiências em outros países mostram que as 

poupanças conseguidas variam entre 20% e 50% (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). Os autoclismos 

de baixo consumo podem ser com descarga de volume reduzido, com descarga de dupla capacidade, 

por exemplo 6/3 litros, ou com descarga controlada pelo utilizador. Na figura 3.1, apresenta-se a 

variação do consumo de água consoante o volume do autoclismo e o número de descargas. 

Substituindo-se um autoclismo convencional, com uma descarga de 10 litros, por outro com uma 

descarga de 6/3 litros, é possível reduzir-se o consumo cerca de 28 mil litros por ano, por fogo, 

correspondente a uma poupança de 54€, por habitação, anualmente, com uma recuperação do 

investimento entre 2 e 3 anos (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). 
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Figura 3.1 – Consumo de água em diferentes tipos de descarga: variação com o volume do autoclismo, em litros, 

e o número de descargas 

Fonte: Uso Eficiente da Água no Sector Urbano (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006), adaptado 

Na tabela 3.6, são apresentados diversos modelos de autoclismos eficientes, certificados pela ANQIP, 

com a indicação do volume e do tipo de descarga e da classe de eficiência hídrica. De seguida, nas 

figuras 3.2 e 3.3, respetivamente, ilustram-se dois autoclismos, um interior e um exterior, de 6/3 litros, 

com dupla descarga.  

Tabela 3.6 – Modelos de autoclismos eficientes certificados pela ANQIP 

Modelo Volume de descarga Tipo de descarga Classe 

Autoclismo interior de sanita no chão 6/3 litros Dupla A++ 

Autoclismos interior de sanita suspensa 6/3 litros Dupla A++ 

Autoclismo exterior 6/3 litros Dupla A 

Autoclismo interior de sanita no chão 6/3 litros Dupla A 

Autoclismo exterior (mochila) 6/3 litros Dupla A 

Autoclismo interior de sanita no chão 6/3 litros Dupla A++ 

 

 

Figura 3.2 – Exemplo de autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros, com maior volume de descarga 

ajustável para 4,5 / 6 ou 7,5 litros e menor volume ajustável para 3 ou 4 litros 

Fonte: Tabela de Preços 2018 Soluções Geberit (Geberit, 2018) 
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Figura 3.3 – Exemplo de autoclismo exterior de dupla descarga 6/3 litros, com maior volume de descarga 

ajustável para 6 ou 7,5 litros e menor volume ajustável para 3 ou 4,5 litros 

Fonte: Tabela de Preços 2018 Soluções Geberit (Geberit, 2018) 

Ainda dentro dos diversos produtos sanitários certificados pela ANQIP, destaca-se um equipamento 

sustentável que combina um lavatório e uma sanita numa única peça (figura 3.4). Este sistema, 

denominado W+W (Washbasin + Watercloset), permite que a água proveniente do lavatório seja 

reutilizada na descarga (dupla 6/3 litros) do autoclismo. Parte da água passa por um sistema de 

filtração, onde é desinfetada, e a restante água residual é rejeitada. 

 

Figura 3.4 – Autoclismo com água proveniente do lavatório (W+W), da marca Roca 

Fonte: Sanita e lavatório suspensos de porcelana (Roca, 2018) 

 Chuveiros 

Num edifício, em Portugal, os chuveiros de banhos e duches são responsáveis por cerca de 37% da 

utilização média diária de água (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). Os fatores com maior relevância 

associados a este consumo são o caudal do chuveiro, a duração do duche e o número de duches por 

dia do agregado familiar. Note-se que, uma vez que a utilização do chuveiro se relaciona com o 

consumo de água quente, a aplicação de medidas que promovam o uso eficiente da água têm um 

impacte significativo na redução do consumo de energia. 
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A forma mais eficaz de poupar água no uso do chuveiro, é proceder à substituição do modelo 

convencional por outro mais eficiente (figura 3.5), promovendo, assim, a diminuição do caudal e do 

volume total em cada utilização. 

 

Figura 3.5 – Comparação do consumo de água entre chuveiros convencionais e eficientes 

Fonte: Uso Eficiente da Água no Sector Urbano (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006), adaptado 

Em alternativa à substituição do chuveiro existente, poderão ser instalados no chuveiro convencional 

arejadores ou redutores de pressão (anilhas). Outro procedimento a adotar, tendo como finalidade a 

redução do consumo de água, é a instalação de torneiras misturadoras, (monocomando ou 

termoestáticas) permitindo a redução de desperdícios até à temperatura pretendida. 

Com a substituição de um chuveiro convencional, com um caudal de cerca de 12 l/min, por um eficiente, 

com sensivelmente 9 l/min, poderá observar-se, anualmente, uma redução de 20 m3 por fogo. Desta 

forma, conseguirá poupar-se, por ano e por habitação, 130€, com um tempo de recuperação do 

investimento de cerca de 8 meses (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). 

Apresentam-se, na tabela 3.7, alguns modelos de chuveiros eficientes, certificados pela ANQIP, com a 

indicação do respetivo caudal e classe de eficiência hídrica, seguidos de algumas ilustrações 

representativas.  

Tabela 3.7 – Modelos de chuveiros eficientes certificados pela ANQIP 

Modelo Caudal (l/min) Classe 

Fixo Inox 7,6 A 

Fixo Spolier Branco 5,7 A 

Móvel Cromado 7,6 B 

Sistema de Duche SINGLE 8 A+ 

Torneira para duche temporizada 8 A 
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Figura 3.6 – Exemplo de chuveiro fixo com 
caudal de 7,6 l/min 

Figura 3.7 – Exemplo de chuveiro móvel com caudal 
de 7,6 l/min 

Fonte: Catálogo 2013 ecofree (ecofree, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Exemplo de torneira misturadora 
monocomando para duche com caudal de 8 

l/min 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Exemplo de torneira temporizada de 
encastrar para duche com chuveiro 

Fonte: Catálogo erix nº7 (erix, 2018) 

 

 Torneiras 

As torneiras representam, a nível nacional, 16% do consumo médio de água num edifício (Almeida, 

Vieira, & Ribeiro, 2006), sendo um equipamento utilizado quer nas casas-de-banho (lavatório, bidé, 

banheira, urinol), quer na cozinha (lava-loiça). Tal como nos chuveiros, este consumo é influenciado, 

principalmente, pelo caudal da torneira, pelo tempo de utilização e, ainda, pelo número de utilizações 

diárias. Mais uma vez, estando a utilização de torneiras relacionada com a utilização de água quente, 

a redução do caudal tem consequências significativas na redução do consumo de energia. 

Tendo como finalidade a redução do caudal por utilização, deverá ser realizada a substituição das 

torneiras convencionais por modelos mais eficientes. As torneiras com maior ângulo de abertura do 

manípulo e torneiras com fecho automático favorecem esta diminuição do caudal. Em instalações 

coletivas, são aconselháveis torneiras temporizadas ou acionadas por sensor de infravermelho, 

diminuindo, assim, desperdícios significativos. Como alternativa à substituição, os equipamentos 

existentes podem ser adaptados, instalando-se arejadores ou redutores de pressão, sendo o custo 

bastante reduzido. Recorrendo-se à substituição das torneiras convencionais de 12 l/min por torneiras 

eficientes com 7 l/min, observar-se-á uma redução de cerca de 34 m3 por torneira, anualmente, e, 

adicionalmente, haverá uma diminuição no consumo de energia associado. Desta forma, estima-se que 

se poupe 144€, por ano e por torneira, com uma recuperação do investimento em, aproximadamente 6 

meses (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006). 

Na tabela 3.8, indicam-se diversos modelos de torneiras eficientes, certificadas pela ANQIP, com a 

indicação do respetivo caudal e classe de eficiência hídrica, seguidos de algumas ilustrações 

representativas. 
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Tabela 3.8 – Modelos de torneiras eficientes certificadas pela ANQIP 

Modelo Caudal (l/min) Classe 

Torneira misturadora para lavatório 5 A+ 

Torneira misturadora para bidé 5 A 

Torneira temporizada para lavatório Compact 5 A 

Torneira temporizada para lavatório Alfa 1,8 A++ 

Torneira temporizada para urinol 6 A++ 

Torneira misturadora para lava-loiça 8 A 

 

 

  

Figura 3.10 – Exemplo de torneira 
misturadora para lavatório 

Figura 3.11 – Exemplo de torneira 
temporizada para lavatório 

Figura 3.12 – Exemplo de torneira 
temporizada para urinol 

Fonte: Catálogo erix nº7 (erix, 2018) 
 

 Economizadores 

Tendo como objetivo a redução do caudal de água num determinado dispositivo, através da adaptação 

do equipamento existente, devem utilizar-se economizadores (ou redutores de caudal). Estes podem 

ser do tipo arejador, pulverizador ou, ainda, redutores do tipo laminado. Os primeiros usufruem de 

elementos que limitam o escoamento, introduzindo ar no fluxo de água. Atuam, assim, como um 

emulsionador de ar, permitindo a redução do caudal sem comprometer o conforto do utilizador. Já os 

pulverizadores, ao diminuírem o caudal, criam um efeito de chuveiro com vários jatos finos de água. 

Determinados redutores, tanto podem funcionar como arejador ou como pulverizador, através da 

rotação da ponteira pelo utilizador. Os redutores de fluxo laminado funcionam de forma idêntica aos 

arejadores, no entanto não é introduzido ar no fluxo de água. Estes últimos adequam-se a utilizações 

com bastante frequência, como é o caso dos locais púbicos (Afonso & Rodrigues, 2017). 

Relativamente à seleção do redutor a utilizar, deverá, em primeiro lugar, conhecer-se a pressão à 

entrada da habitação. De seguida, recorre-se aos gráficos de certificação disponibilizados pela ANQIP, 

que relacionam o caudal com a pressão. Este procedimento terá que ter em consideração os valores 

mínimos de referência, sendo eles entre 2 e 4 l/min para torneiras de lavatórios, de 5 a 6 l/min em 

torneiras de cozinhas e entre 5 e 7,2 l/min para chuveiros. 

Expõem-se, na tabela 3.9, diferentes modelos de economizadores certificados pela ANQIP, da marca 

All-Aqua, indicando-se o respetivo caudal nominal, os caudais de ensaio máximo e mínimo e a pressão 

a que se verifica o caudal nominal, valores estes retirados da ficha de ensaio. 
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Tabela 3.9 – Modelos de economizadores certificadas pela ANQIP 

Modelo 
Caudal 

Nominal (l/min) 
Caudal de Ensaio 
Min - Max (l/min) 

Pressão (bar) 

Economizador para cozinha e bidé 8 4,9 - 7,0  5,3 

Economizador de torneira de fluxo normal 
(cozinha) 

8 5,8 - 7,0 6 

Economizador de torneira de fluxo laminado 
(lavatório) 

2 2,2 - 3,2  0,8 

Economizador de torneira de fluxo normal 
(lavatório) 

3,75 3,9 - 4,4 0,8 

6 5,7 - 7,0 2 

Redutor de chuveiro 
6 5,4 - 7,5 4,7 

8 6,4 - 9,9 1,7 

Anilha redutora de chuveiro 8 6,6 - 9,1 1,7 

    

Figura 3.13 – 
Economizador de 

torneira para 
cozinha/bidé 

Figura 3.14 – 
Economizador de 

torneira de fluxo normal 

Figura 3.15 – 
Economizador de torneira 

de fluxo laminado 

Figura 3.16 – Redutor 
de chuveiro 

Fonte: Lista de Produtos All-Aqua (All-Aqua, 2013) 

Para além dos dispositivos referidos na tabela anterior, a empresa All-Aqua dispõe de um mecanismo 

para autoclismos com um único botão central na tampa (figura 3.17), em que o primeiro toque faz uma 

descarga de apenas 2 litros e, premindo uma segunda vez, a descarga completa. Este sistema permite 

uma redução de consumo na ordem dos 30 a 50% (All-Aqua, 2013). 

 

Figura 3.17 – Sistema redutor de caudal para autoclismo 

Fonte: Lista de Produtos All-Aqua (All-Aqua, 2013) 
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 Reutilização das Águas Residuais Cinzentas 

 Sistema de Reutilização de Águas Cinzentas 

Perante a realização de sistemas de reciclagem e reutilização de águas cinzentas, as águas voltam a 

ser utilizadas no edifício, com ou sem tratamento, consoante o grau de exigência da qualidade da água. 

Um sistema de reciclagem promove o tratamento das águas e a sua reentrada no ciclo predial. Note-

se que as águas provenientes de banhos e duches, aproveitando-se o seu calor, podem ser utilizadas 

em sistemas de aquecimento. É importante referir a possibilidade de se injetar um caudal significativo 

de águas cinzentas na rede predial, a partir do reservatório de água tratada, capaz de permitir a 

dispensa de bacias de autoclismos, poupando-se espaço nas casas-de-banho, havendo vantagens 

estéticas e económicas (Neves & Afonso, 2010). 

O volume dos reservatórios, responsáveis por equilibrar o desfasamento entre a afluência de águas 

cinzentas e o seu consumo, depende do tipo de edifício e dos hábitos dos utilizadores, bem como do 

tempo de processamento. No entanto, visto que a produção de águas cinzentas compensa o seu 

consumo, esse volume não deve ser maior que o consumo médio diário. Os reservatórios devem ser 

opacos ou não devem estar expostos ao sol, para não se desenvolverem algas. Acrescendo a isso, os 

reservatórios e as condutas de águas cinzentas devem evitar a libertação de odores e ser ventilados 

isoladamente das restantes zonas do edifício. Relativamente às descargas de superfície, estas devem 

ser munidas de um sifão, impedindo o retorno de odores e, se necessário, protegidas de roedores 

(Neves & Afonso, 2010). 

Um Sistema de Reutilização de Águas Cinzentas (SRAC) é composto por um conjunto de diversas 

infraestruturas responsáveis pelo tratamento adequado de águas residuais, para reutilização, e, 

posteriormente, pela condução dessa água tratada até aos respetivos utilizadores. Desta forma, o 

sistema mencionado pode ser constituído por uma ou várias estações de tratamento de águas residuais 

e pela rede de distribuição do efluente tratado. Consoante o padrão de utilização da água e as 

circunstâncias físicas do local, o sistema de reutilização de poderá compreender as seguintes 

infraestruturas: 

➢ Reservatório de regularização do efluente a submeter a tratamento para ser reutilizado; 

➢ Instalações de tratamento; 

➢ Reservatórios de armazenamento; 

➢ Rede de tubagens de distribuição e aplicação da água residual tratada; 

➢ Estações elevatórias (se necessário); 

➢ Medidores de caudal abastecido. 

Note-se que cada sistema de reutilização de águas residuais é um caso, dependente, nomeadamente, 

das características quantitativas e qualitativas das águas, das particularidades físicas do local e dos 

tipos de utilização a considerar. Dito isto, os SRAC podem variar consideravelmente, não só em 

dimensão, como também em complexidade tecnológica. 
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 Caracterização das Águas Cinzentas 

De modo a serem reutilizadas com sucesso, as águas residuais devem ser tratadas de forma a 

apresentar características de qualidade, satisfazendo a utilização pretendida e minimizando possíveis 

impactes ambientais adversos. A utilização de águas cinzentas para fins urbanos não potáveis é uma 

prática com particular interesse, visto não ser necessário duplicar a rede predial, caso a finalidade seja, 

por exemplo, a rega de espaços verdes ou a lavagem de espaços e equipamentos próximos do edifício 

(Monte & Albuquerque, 2010). 

As características das águas cinzentas variam consoante o número de ocupantes da habitação, as 

idades e o estilo de vida dos utilizadores, o seu estado de saúde e os padrões de comportamento na 

utilização da água (Australian Capital Territory, 2007). 

Nas casas-de-banho, os elementos poluentes mais comuns são os sabões, os champôs, cabelos e 

produtos de limpeza, que contêm na sua composição sódio, cloro e bromo, entre outros. Relativamente 

à possibilidade de existência de urina nas águas dos duches, refere-se que esta é uma substância 

assética no caso de indivíduos saudáveis. No caso de infeções, poderão existir agentes patogénicos, 

no entanto, a probabilidade de estes sobreviverem fora do corpo humano é muito reduzida. Para além 

disso, a presença de detergentes e desinfetantes nas águas de duche conduzem à inativação desses 

agentes (Neves, Bertolo, & Rossa, 2006). 

Em geral, a água cinzenta proveniente dos lavatórios é mais poluída que a produzida nos 

duches/chuveiros, no entanto apresenta menores volumes. Importa referir que determinados produtos 

atuam como fertilizantes para as plantas e podem ser benéficos, sendo estas águas indicadas para 

irrigação. Contudo, principalmente no caso de conterem muito sal na sua composição, alguns produtos 

podem prejudicar o crescimento das plantas. Nas lavandarias, as águas cinzentas contêm também 

agentes contaminantes, como sabões, sal e matéria orgânica, capazes de prejudicar as plantas e 

impermeabilizar o solo (Rossa, 2006). 

A água dos sistemas de reutilização deve cumprir plenamente quatro critérios: higiene (qualidade 

microbiológica), estética (aspeto físico), tolerância ambiental e viabilidade técnica e económica. Os 

efluentes domésticos possuem características muito diversas dependendo do estilo de vida, dos 

hábitos, das instalações e do tipo de químicos usados na higiene pessoal e nas tarefas domésticas. A 

composição varia também, significativamente com o tempo de retenção no transporte e 

armazenamento uma vez que pode ocorrer degradação química e biológica durante estes processos. 

As águas cinzentas constituem uma componente importante das águas residuais e, no que diz respeito 

aos aspetos qualitativos, estudos comprovaram que existe uma contribuição significativa desta parcela 

para o aumento da concentração de alguns poluentes/contaminantes na qualidade da água residual 

total (Coutinho, 2009).  
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 Parâmetros de qualidade da água reutilizada de acordo com a sua 

finalidade 

Ao nível dos conhecimentos atuais, considera-se que as águas regeneradas podem ser utilizadas em 

descargas de autoclismos, lavagem de roupas e rega de jardins, após tratamento adequado. De acordo 

com a ETA 0905 (ANQIP), a qualidade considera-se adequada quando, nos controlos analíticos anuais, 

nenhum parâmetro exceda um valor máximo admissível específico. 

Para descarga de autoclismos consideram-se os requisitos da tabela 4.1 (VMA – Valor Máximo 

Admissível; VMR – Valor Máximo Recomendado). Podem considerar-se medidas de segurança 

adicionais como, por exemplo, a colocação de avisos de obrigatoriedade de fechar a tampa da sanita, 

no caso de descargas de autoclismos. Os requisitos da tabela 4.1 são também aplicáveis à lavagem 

de roupas, a qual deverá ser efetuada a temperaturas não inferiores a 55ºC. 

Tabela 4.1 – Requisitos de qualidade para descarga de autoclismos 

Parâmetro VMA VMR 

Coliformes totais - 104 UFC/100 ml 

Estreptococos fecais 
(Enterococos) 

400 UFC/100 ml  

Coliformes fecais (Escherichia 
coli) 

103 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 

Pseudomonas aeruginosa 1 UFC/ml  

Parasitas entéricos 1 ovo/10 l  

Sólidos em Suspensão 10 mg/l  

Turvação 2 UNT  

 

Para a rega de jardins privados devem ser cumpridos os requisitos indicados na tabela 4.2. No caso de 

rega de produtos suscetíveis de serem consumidos a cru, deve atender-se aos VMA indicados na 

Norma Portuguesa NP 4434, não se recomendando neste caso o aproveitamento de águas 

provenientes de cozinhas. 

Tabela 4.2 – Requisitos de qualidade para rega de jardins privados 

Parâmetro VMA VMR 

Legionella spp.(*) 100 UFC/100 ml  

Coliformes totais - 104 UFC/100 ml 

Estreptococos fecais 
(Enterococos) 

100 UFC/100 ml  

Coliformes fecais (Escherichia 
coli) 

200 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 

Salmonellae Não detetável Não detetável 

Parasitas entéricos 1 ovo/10 l  

Sólidos em Suspensão 10 mg/l  

Turvação 2 UNT  

(*) - Quando existir risco de formação de aerossóis (pulverizadores, aspersores, nebulizadores, etc.) 
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Importa referir que não existe legislação específica relativa aos valores dos requisitos de qualidade 

mencionados, havendo apenas valores recomendados por diversos países, como, por exemplo, a 

Austrália a os Estados Unidos da América. 

 Processos de Tratamento 

Por norma, a água, depois de utilizada, é direcionada para uma estação de tratamento de águas 

residuais e, seguidamente, com os devidos requisitos de qualidade exigidos, descarregada no meio 

recetor. Em função do destino final da água, são definidos o nível de qualidade requerido e o respetivo 

tratamento. 

Existem diversas tecnologias de tratamento que podem ser utilizadas no tratamento de águas 

cinzentas, sendo preferíveis as que dispensam a adição de produtos químicos e as que necessitam de 

pouca energia e de pouca manutenção. De entre elas podem referir-se sistemas biológicos de 

tratamento, tecnologia de membranas e tecnologias combinadas. 

Se, conjuntamente com a redução de matéria orgânica, ocorrer também uma redução microbiológica 

(o que pode acontecer com membranas ou filtros, por exemplo) pode não ser necessária uma etapa 

especifica para desinfeção. Diversas técnicas de desinfeção podem ser consideradas, mas o uso de 

cloro deve ser evitado, pois pode originar formação de compostos orgânicos, com efeitos 

eventualmente adversos sobre o ambiente e a saúde publica. 

Uma técnica muito generalizada para desinfeção é a das radiações ultravioleta (UV), sendo que, após 

uma separação de sólidos e um tratamento biológico, uma radiação de 250 J/m2 é geralmente suficiente 

para assegurar os necessários requisitos de qualidade (Afonso & Rodrigues, 2017). Por razões de 

segurança operacional, é recomendável o controlo automático dos dispositivos de desinfeção. Em caso 

de avaria destes últimos, a unidade de controlo deve desviar automaticamente a água regenerada, de 

forma a evitar que água não desinfetada entre no circuito de utilização. 

 

 Casos Estudados 

Erwin Nolde (1999) 

Greywater reuse systems for toilet flushing in multi-storey buildings 

Neste artigo, realizado por Nolde (Nolde, 1999), são apresentados dois sistemas de tratamento 

biológicos de águas cinzentas, sendo o primeiro um processo RBC (rotating biological contactor), 

construído em 1989, e o segundo um leito fluidizado, construído em 1995. Tal como demonstrado em 

diversas investigações, o tratamento biológico da água cinzenta é indispensável para garantir a 

aquisição de uma água sem qualquer risco para a saúde pública. 

A metodologia utilizada para a conceção do sistema de tratamento provou ser eficaz por mais de 10 

anos. Tal como indicado na figura 4.1, é constituído por um estágio de sedimentação, seguido de um 

tratamento biológico, um clarificador e, por fim, um processo de desinfeção ultravioleta. 
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A primeira estação de tratamento, apresentada neste artigo, localiza-se numa cave com 15 m2 e trata 

as águas cinzentas provenientes dos chuveiros, banheiras e lavatórios de 70 utilizadores. Inicialmente, 

em 1989, o processo biológico era composto por dois estágios, sendo substituído, em 1997, por um 

RBC de quatro estágios. O segundo esquema de tratamento trata-se de um reator de leito fluidizado 

de dois estágios que trata a água cinzenta oriunda dos chuveiros e das banheiras, numa residência de 

duas pessoas. 

Os resultados indicaram que, tanto as concentrações bacterianas, como os valores de coliformes fecais 

e de estreptococos fecais relativos à água tratada, estavam abaixo do limite admissível (0.03 bacteria 

ml-1). Assim, o estudo provou ser tecnicamente viável. Conclui-se que toda a água necessária para as 

descargas dos autoclismos pode ser substituída por água cinzenta tratada, não havendo riscos para a 

saúde nem perda de conforto. 

60L Green Building 

60L green building report 

 

Figura 4.2 – Edifício 60L Green Building 

Fonte: Overview of the 60L Green Building (ACF) 

 

No edifício 60L Green Building (figura 4.2), situado em Melbourne, na Austrália, a abordagem para a 

preservação da água pode ser sintetizada do seguinte modo (ACF): 

• Minimização da procura de água, através da utilização de equipamentos e acessórios com uma 

eficiência hídrica mais elevada, tais como como urinóis sem utilização de água e autoclismos de 

baixo volume de descarga; 

Desinfeção UV 

Tanque de 
sedimentação 

Processos de 

tratamento biológico 

Reservatório 

de água 

tratada 

Clarificador 

Estação 
elevatória 

Figura 4.1 – Esquema de tratamento de águas cinzentas 

Fonte: Greywater reuse systems for toilet flushing in multi-storey buildings (Nolde, 1999), adaptado 
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• Utilização da água da chuva armazenada para, sempre que possível, substituir a água proveniente 

da rede usual; 

• Reutilização de toda a água cinzenta e negra na descarga de autoclismos, na rega da cobertura 

verde, após um tratamento in situ; 

  

Figura 4.3 – Espaços verdes no 60L Green 
Building 

Figura 4.4 – Canteiros no 60L Green Building 

Fonte: Overview of the 60L Green Building (ACF) 

 

Desta forma, em comparação com um edifício tradicional com a mesma dimensão e as mesmas 

funções, o 60L Green Building utiliza menos cerca de 90% de água da rede (ACF). 

A estação de tratamento de águas residuais, localizada no piso térreo do 60L Green Building, é 

composta por um sistema de tratamento biológico (sem utilização de químicos). O esquema de 

tratamento é constituído por diversos compartimentos, nos quais o efluente passa por um processo de 

sedimentação, bio-filtração e clarificação. Posteriormente, a água tratada é armazenada num tanque 

final. Na figura 4.5, está a representação esquemática do sistema de tratamento e aproveitamento das 

águas residuais. Finalizada esta etapa, a água tratada passa por um sistema separado de filtração e 

desinfeção UV, tornando-se adequada para descargas de autoclismos e para utilização na rega da 

cobertura verde (ACF). 

 

 

 

 

 

 

 E
S

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 T

R
A

T
A

M
E

N
T

O
 

D
E

 Á
G

U
A

S
 R

E
S

ID
U

A
IS

 

Reservatório de armazenamento 

de águas residuais 

Clarificador 

Filtração biológica 

Reservatório de armazenamento 

de água tratada 

Tratamento primário 

Figura 4.5 – Esquema de tratamento de águas residuais no edifício 60L Green Building 

Fonte: Overview of the 60L Green Building (ACF), adaptado 
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 Caso de Estudo do Ecoparque do Outão 

No presente capítulo, irá analisar-se os consumos de água no Ecoparque do Outão, em Setúbal, para 

que, posteriormente, se possa estudar a implantação de medidas que promovam o uso eficiente da 

água e que, consequentemente, reduzam os seus consumos. 

A avaliação de consumos antes e após a aplicação de medidas eficientes, os investimentos e o retorno 

do investimento serão equacionados no sentido de analisar a viabilidade da adoção da solução no 

parque. 

 Enquadramento Geral 

Sendo o turismo uma atividade que pode revelar um impacte 

significativo no ambiente, visto estarem envolvidos elevados 

consumos de energia, água, materiais e cargas ambientais, 

é de extrema importância a procura de melhorias, tanto a 

nível ambiental, como socioeconómico. Dito isto, este estudo 

tem como finalidade o desenvolvimento de um destino 

turístico sustentável no município de Setúbal, a par dos 

princípios do LiderA. 

 

 

O Parque de Campismo do Outão, localizado em Setúbal, destacou-se pela visível necessidade de 

intervenção. Surgiu, então, uma marcante procura pela sustentabilidade, dando origem ao crescimento 

de um parque de campismo ecológico e sustentável, denominado Ecoparque do Outão (figura 5.1). No 

ano de 2014, antes do início das intervenções no parque, este encontrava-se em estado de degradação 

progressiva, como se observa nas figuras abaixo. 

 

Figura 5.2 – Vegetação inadequada 

 

Figura 5.3 – Balneário vandalizado 

Fonte: Ecoparque do Outão (Pinheiro & Urbano, 2017) 

Tendo como finalidade reabilitar o parque, começou por se analisar qual o procedimento mais 

adequado para se dar início à intervenção. Uma das opções seria executar-se uma intervenção 

Figura 5.1 – Ecoparque do Outão 

Fonte: Ecoparque do Outão (Pinheiro & 

Urbano, 2017) 
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faseada, ou seja, operacionalizando-se os serviços do parque por zonas, ou, ainda, proceder-se à 

reabilitação total, desenvolvendo-se o projeto completo para toda a área do parque. Feita esta análise, 

chegou-se à conclusão que a segunda hipótese implicaria que a estrutura permanecesse inoperacional 

até que o parque tivesse à disposição as características pretendidas para se poder avançar, sendo este 

período extremamente elevado. Sendo imperativo encontrar-se uma solução relativamente ao 

parqueamento indevido das caravanas por Setúbal e, para além disso, havendo a urgência de se 

deslindar uma solução face à degradação progressiva observada, optou-se pela reabilitação faseada, 

tendo sido definidas quatro zonas de intervenção: restaurante e zona de serviços, receção e campismo 

(zona 1) e locais para caravanas e autocaravanas (zona 2 e zona 3). 

 

Figura 5.4 – Zonamento do processo de intervenção faseada 

Fonte: Ecoparque do Outão (Pinheiro & Urbano, 2017), adaptado 

Esclarecidas as quatro zonas de intervenção, definiram-se as intervenções a efetuar, destacando-se, 

com maior relevância para o tema desta dissertação, a colocação de um depósito para armazenamento 

de águas residuais e posterior transporte para tratamento. 

Na Fase 1 o parque reabriu como alternativa ao parqueamento indevido de autocaravanas na cidade 

de Setúbal, disponibilizando os serviços mínimos após intervenções concentradas na zona 1, dispondo 

de balneários provisórios instalados para servir os ocupantes das autocaravanas. A rede de águas 

residuais disponibilizada foi provisória e permitiu a recolha das mesmas num depósito, sendo depois 

periodicamente recolhidas e transportadas para tratamento. Na Fase 2 foram elaboradas diferentes 

versões para o layout do parque, culminando com uma versão final, em Outubro de 2016 (Anexo A). A 

Fase 3 do desenvolvimento do Ecoparque do Outão assenta sobretudo em orientações para uma 

operação e gestão ambiental adequadas. Estas orientações podem traduzir-se em práticas diárias com 

caracter sustentável, certificação ambiental a diferentes níveis, ou mesmo o desenvolvimento de 

candidaturas que valorizem a adoção de práticas adequadas e as características do Ecoparque. 

As orientações para operação e gestão do Ecoparque focam-se em potenciar a integração da dimensão 

ambiental e ecológica, através da valorização local e integração ecológica, da gestão adequada do 

ciclo da energia e da água, da seleção de materiais adequados e de origem responsável e da correta 

gestão dos resíduos, potenciando a sua valorização e reutilização. O projeto Ecoparque do Outão tem 

um tempo de vida de cerca de 20 anos. 
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 Dados relativos à Atividade Turística 

De acordo com os resultados do Inquérito à Permanência nos Parques de Campismo, em julho de 

2017, foram contabilizados 230 parques de campismo em Portugal (INE, 2018). Na figura 5.5, 

apresenta-se o registo do número de hóspedes em parques de campismo a nível nacional, no ano de 

2017. 

 

Figura 5.5 – Registo do número de hóspedes em parques de campismo, em Portugal, em 2017 

Fonte: Estatísticas do Turismo 2017 (INE, 2018) 

 

Como já foi referido, o Ecoparque do Outão tem uma capacidade máxima para 630 utilizadores, estando 

indicado na tabela 5.1 a estimativa de afluência ao parque, correspondente a cerca de 11790 pessoas 

anualmente. Esta estimativa foi obtida de acordo com os as “Estatísticas do turismo em 2017”. Note-se 

que esta estimativa se aproxima da realidade, visto que, após um pedido de informação aos 

responsáveis pela receção do parque, foi indicada uma afluência de aproximadamente 11 mil pessoas 

por ano. 

Tabela 5.1 – Estimativa do número de pessoas por dia no parque de campismo do Outão 

Estimativa do nº médio de 

utilizadores diários por mês 

Afluência média 

(pessoas/dia) 

Afluência média 

(pessoas/ano) 

Janeiro 9 

33 11790 

Fevereiro 9 

Março 12 

Abril 22 

Maio 25 

Junho 40 

Julho 72 

Agosto 112 

Setembro 48 

Outubro 20 

Novembro 12 

Dezembro 12 

 



40 
 

Importa referir que, atualmente a percentagem de ocupação do parque de campismo é de apenas 5%. 

A tabela 5.2 indica a taxa de ocupação (e a respetiva percentagem), caso a afluência média ao parque 

aumentasse. 

Tabela 5.2 – Variação da taxa de ocupação do parque de campismo 

Aumento 

(%) 

Taxa de ocupação 

(pessoas/dia) 

Taxa de ocupação 

(pessoas/ano) 

Percentagem de ocupação 

(%) 

0 33 11790 5 

50 49 17685 8 

200 98 35370 16 

500 197 70740 31 

900 328 117900 52 

1200 426 153270 68 

1500 524 188640 83 

1800 622 224010 99 

 

 Zonas de Consumo e Soluções 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação de soluções que aumentem a eficiência hídrica dos 

equipamentos, com resultados positivos na redução dos consumos de água e, consequentemente, uma 

redução dos custos relacionados com o consumo de água. 

Em primeiro lugar, apresentam-se os dispositivos existentes no parque associados ao consumo 

doméstico de água, presentes nos cinco bungalows existentes atualmente (figura 5.6), na lavandaria e 

nos dois balneários (figura 5.7). 

  

Figura 5.6 – Bungalows 

 

Figura 5.7 – Balneário 

 

Na tabela 5.3, encontra-se a distribuição dos diversos dispositivos de consumo de água pelas várias 

áreas do parque (torneiras, chuveiros, autoclismos e máquinas da roupa). 
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Tabela 5.3 – Distribuição dos dispositivos no parque de campismo 

 Bungalows Lavandaria Balneário 1 Balneário 2 TOTAL 

Torneira lavatório 5 - 16 16 37 

Torneira lava-loiças 5 - - - 5 

Sistema de duche 5 - 17 17 39 

Autoclismos 5 - 16 16 37 

Máquina da roupa - 18 - - 18 

 

Seguidamente, apresentam-se as imagens dos dispositivos existentes atualmente. 

 

Figura 5.8 – Torneira lavatório 

 

 

Figura 5.9 – Torneira lava-loiças 
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Figura 5.10 – Sistema de duche 

 

 Estimativa do Consumo Relativo ao Cenário Atual 

Seguidamente, foi necessário estabelecer um cenário de referência dos consumos de água por parte 

dos dipositivos, considerado como cenário atual, para posterior comparação com a solução de melhoria 

de eficiência hídrica proposta. Tal como referido anteriormente, o consumo nas habitações em Portugal 

em ambiente urbano será próximo dos 137 l/(pessoa.dia). Visto que este valor inclui perdas e usos 

exteriores com água potável, pode ser estabelecido um valor para o consumo de 125 l/(pessoa.dia), 

denominado consumo médio útil de referência. Desta forma, tendo em conta a leitura da tabela 5.4, 

este valor de consumo corresponde a uma categoria C (Afonso & Rodrigues, 2017). 

Tabela 5.4 – Classificação ANQIP de acordo com o consumo doméstico de água potável 

Categoria 
Consumo de água potável da rede pública, c 

(l/(pessoa.dia)) 

A++ 0 < c ≤ 60 

A+ 60 < c ≤ 80 

A 80 < c ≤ 90 

B 90 < c ≤ 115 

C 115 < c ≤ 145 

D 145 < c ≤ 180 

E c > 180 
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Assim, assumiu-se para cada dispositivo o consumo respetivo à letra C da classificação da ANQIP 

(tabela 5.5). No que toca à máquina de lavar a roupa, considerou-se um valor de consumo relativo às 

máquinas de categoria de eficiência energética B, correspondente a cerca de 18000 l/ano, para 

posterior comparação com uma máquina de eficiência hídrica e energética mais elevada. 

Tabela 5.5 – Dados relativos aos consumos de cada equipamento 

 Consumo Classe de eficiência hídrica da ANQIP 

Torneira lavatório (l/min) 7,5 C 

Torneira lava-loiças (l/min) 10,5 C 

Sistema de duche (l/min) 12 C 

Autoclismos (l/descarga) 6 C 

Máquina da roupa (l/ano) 18000 - 

 

Estabelecido este cenário de consumo de água por parte de cada dispositivo, estimaram-se os 

consumos totais por pessoa e por dia, relativamente a cada equipamento, tendo em conta as suas 

características técnicas e os hábitos de consumo dos utilizadores. 

Os valores de consumo considerados foram obtidos através da consulta do livro Manual de Eficiência 

Hídrica em Edifícios, editado pela ANQIP. Note-se que a inexistência de circuitos de retorno de água 

quente sanitária aumenta os fatores de uso das torneiras em 0,5 minutos e em 1 minuto nos chuveiros. 

Na tabela 5.6, encontra-se a estimativa no número de utilizações diárias e do tempo médio por utilização 

das torneiras de lavatório, das torneiras lava-loiças e dos chuveiros, para, posteriormente, juntamente 

com o consumo dos autoclismos e das máquinas da roupa, se obter uma estimativa para o consumo 

médio diário, por pessoa e por dia. Seguidamente, na tabela 5.7, indica-se o consumo correspondente 

às máquinas da roupa. 

Tabela 5.6 – Hábitos de consumo dos utilizadores relativos às torneiras e ao sistema de duche 

 Caudal 
(l/min) 

Nº utilizações 
diárias 

Tempo médio por 
utilização 

(s) 

Torneira de lavatório 7,5 4 24 

Torneira lava-loiças 10,5 1 144 

Sistema de duche 12 1 366 

  

Tabela 5.7 – Consumo médio diário por pessoa da máquina da roupa no parque de campismo 

 Consumo 
(l/(pessoa.dia)) 

Máquina da roupa 27 
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No que toca às descargas dos autoclismos (tabela 5.8), não se tendo feito uma análise acerca do 

número de utilizações diárias por pessoa no parque de campismo em análise, considerou-se, para cada 

utilizador, quatro descargas diárias, em média, tal como considerado no “Guia Técnico 8 – Uso Eficiente 

da Água no Sector Urbano” (Almeida, Vieira, & Ribeiro, 2006).  

Tabela 5.8 – Hábitos de consumo dos utilizadores relativos à descarga do autoclismo 

 Volume 
(l) 

Nº utilizações diárias 

Autoclismo 6 4 

 

Avaliados os consumos totais por pessoa e por dia, procedeu-se à estimativa do consumo médio diário 

no parque de campismo do Outão, relativo a cada equipamento, tendo em conta o número médio de 

utilizadores diários no parque (33 pessoas/dia), os respetivos hábitos, e os valores de consumo de 

referência indicados para a situação atual. O procedimento de cálculo para o consumo médio em litros, 

por dia e por pessoa, para as torneiras, para o sistema de duche e para os autoclismos foi o seguinte: 

• Torneiras de lavatório e de lava-loiças e sistemas de duche: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄ ) = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ∗ 𝑛º 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 ∗ 𝑛º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

• Autoclismos: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄ ) = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ∗ 𝑛º 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑛º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Na tabela 5.9, indicam-se os resultados obtidos. Feita uma análise, conclui-se que, tal como esperado, 

o dispositivo que apresenta um maior consumo é o sistema de duche. No total, estima-se que são 

consumidos cerca de 5300 litros de água por dia, correspondente a 162 litros, por pessoa e por dia. Na 

figura 5.11, observa-se a percentagem afeta a cada dispositivo. 

Tabela 5.9 – Estimativa do consumo médio diário para a situação atual 

 
Consumo medio diário 

(l/dia) 

Consumo médio diário 

(l/(pessoa.dia)) 

Torneira de lavatório 393,0 12,0 

Torneira lava-loiças 825,3 25,2 

Sistema de duche 2397,3 73,2 

Autoclismo 786,0 24,0 

Máquina da roupa 900,0 27,0 

TOTAL 5301,6 161,9 
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Figura 5.11 – Percentagem (%) do consumo de água afeta a cada dispositivo, relativo ao cenário de referência 

 

No Anexo C, encontra-se a tabela relativa ao cálculo da estimativa do consumo médio mensal, relativo 

a cada equipamento, deste cenário de referência. Como se pode observar, dada a maior procura no 

verão, os maiores consumos referem-se aos meses de julho e agosto. 

  

7,4

15,6

45,2

14,8

17,0

Torneira de lavatório

Torneira lava-loiças

Sistema de duche

Autoclismo

Máquina da roupa
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 Redução do Consumo de Água dos Dispositivos 

De forma a aumentar a classe de eficiência hídrica dos dispositivos, podem ser aplicadas diversas 

medidas no sentido de reduzir os consumos de água associados aos mesmos. Assim, neste capítulo, 

será apresentada uma análise de soluções, tais como o emprego de redutores de caudal em torneiras 

(de lavatório e de lava-loiças) e a substituição de equipamentos pouco eficientes por outros com classe 

de eficiência hídrica mais elevada (sistemas de duche, autoclismos e máquinas da roupa). 

A ANQIP, no seu Catálogo de Produtos Certificados de 2018, apresenta vários dispositivos existentes 

no mercado Português com elevada eficiência hídrica (torneiras e fluxómetros, sistemas de duche, 

chuveiros, redutores de caudal e autoclismos). Foi feita uma pesquisa entre os diversos produtos 

exibidos nesse catálogo, de forma a serem selecionados os mais adequados. 

  Aplicação de Redutores de Caudal 

Realizada uma procura relativa aos diversos redutores de caudal existentes no catálogo da ANQIP, 

tendo em conta as respetivas fichas de ensaio disponibilizadas, optou-se pelos produtos indicados na 

tabela 6.1, referentes a economizadores de torneiras de lavatório e de cozinha.  

Tabela 6.1 – Redutores de caudal para torneiras selecionados 

 Empresa 
Referência 
comercial 

Caudal 
fabricante* 

(l/min) 

Caudal de ensaio 
max-min* (l/min) 

Caudal a 2,5 
bar* 

(l/min) 

Lavatório 
Ecofree 

FAL1A 3,8 3,5 – 3,0 3,5 

Lava-loiças FAO21 5,7 5,5 – 5,0 5,5 

*valores retirados da ficha de ensaio (anexos D e E) 

As fichas de ensaio relativas aos redutores de caudal escolhidos para as torneiras de lavatórios e de 

lava-loiças podem ser consultadas no Anexo D e no Anexo E, respetivamente. 

 Substituição dos Dispositivos de Elevado Consumo 

Dada a evidente poupança de água, aquando da substituição de dispositivos com reduzido 

desempenho hídrico por outros mais eficientes, uma das medidas estudadas foi, então, a substituição 

dos sistemas de duche, dos autoclismos e, ainda, das máquinas de roupa existentes na lavandaria do 

parque de campismo. Analisando-se os diversos produtos indicados no catálogo da ANQIP, tendo em 

conta as diversas especificações técnicas de cada dispositivo e o respetivo custo, indicam-se nas 

tabelas 6.2 e 6.3, respetivamente, os modelos do sistema de duche e do autoclismo selecionados para 

este caso de estudo. 
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Tabela 6.2 – Sistema de duche selecionado 

 Empresa Referência 
Temporização 

(s) 

Classe de 
pressão 

(bar) 

Consumo 
(l/min) 

Sistema de 
duche 

Erix ET054 30 0,2 a 4 8 

 

Tabela 6.3 – Modelo de autoclismo selecionado 

 Empresa Referência Tipo 
Volume 

(l) 

Autoclismos OLI CA04000124427 Dupla descarga 6,0-3,0 

 

No Anexo F e no Anexo G, respetivamente, apresentam-se o modelo de autoclismo e o sistema de 

duche considerados, retirados do catálogo de produtos da OLI e da Erix. 

Relativamente à máquina da roupa, uma vez que não é um tipo de produto certificado pela ANQIP, 

realizou-se uma pesquisa entre diversas marcas existentes, levando em consideração o consumo de 

água, a classe de eficiência energética e o respetivo custo. 

A etiqueta energética possibilita ao consumidor a escolha de produtos com elevada eficiência 

energética, ou seja, que consumam menos energia, implicando um menor esforço financeiro na sua 

utilização. Por norma, a escala de eficiência energética de um determinado produto vai de A a G e, 

após essa etiqueta estar em vigor há cerca de dois anos, são introduzidas novas classes, de forma a 

serem desenvolvidas soluções mais eficientes, que eliminam as classes entre E e G e inserem as 

classes A+, A++ e A+++. No caso das máquinas de lavar a roupa, a classe energética é calculada tendo 

em conta um consumo de aproximadamente quatro lavagens por semana, sendo o seu consumo real 

subordinado à efetiva utilização da máquina (número de lavagens, temperatura de lavagem e carga). 

Apresenta-se, na figura 6.1, a descrição da etiqueta energética relativa às máquinas de lavar a roupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Etiqueta energética de máquinas de lavar a roupa (ADENE, 2017) 
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Na tabela 6.4 é apresentado o modelo de máquina de lavar a roupa selecionado para este caso, com 

a indicação do consumo anual de água e a classe de eficiência energética. No Anexo H, é exibido o 

modelo em questão. 

Tabela 6.4 – Modelo de máquina da roupa selecionado 

 Marca Referência 
Consumo 

(l/ano) 
Classe de eficiência 

energética 

Máquina da roupa CANDY CS 1072 D3/1 9600 A+++ 

 

 Estimativa do consumo mensal relativo à solução proposta 

Concluída a seleção dos dispositivos referidos anteriormente, procedeu-se à estimativa dos consumos 

decorrentes da solução apresentada, de forma a poder comparar-se os consumos do cenário de 

referência descrito com os consumos da solução proposta, partindo do princípio que os hábitos de 

consumo dos utilizadores no parque de campismo se mantêm (33 pessoas/dia). O procedimento de 

cálculo para o consumo médio em litros, por dia e por pessoa, para as torneiras, para o sistema de 

duche e para os autoclismos foi equivalente ao utilizado anteriormente.  

Na tabela 6.5, indicam-se os resultados obtidos. Estima-se, mais uma vez, que o dispositivo que 

apresenta um maior consumo é o sistema de duche. Na figura 6.2, é apresentada a percentagem do 

consumo total estimado, afeta a cada dispositivo. Com a implementação desta solução, relativa à 

instalação de dispositivos de elevada eficiência hídrica no Ecoparque do Outão, é possível atingir-se 

um consumo médio diário de cerca de 3200 litros, em comparação com um consumo de 

aproximadamente 5300 litros, verificados para a situação atual (cenário de referência). 

Tabela 6.5 – Estimativa do consumo médio diário para a solução proposta 

 
Consumo medio diário 

(l/dia) 

Capitação média diária 

(l/(pessoa.dia)) 

Torneira de lavatório 183,4 5,6 

Torneira lava-loiças 432,3 13,2 

Sistema de duche 1598,2 48,8 

Autoclismo 524,0 16,0 

Máquina da roupa 480,0 14,7 

TOTAL 3217,9 98,3 
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Figura 6.2 – Percentagem (%) do consumo de água afeta a cada dispositivo, relativo à solução proposta 

 

No Anexo I, encontra-se a tabela relativa ao cálculo da estimativa do consumo médio mensal, relativo 

a cada equipamento, da situação proposta. 

Observando os resultados obtidos, é possível fazer-se uma comparação entre o cenário de referência 

(consumo atual) e a solução proposta (consumo eficiente), de forma a estimar-se a redução no 

consumo de água por parte de cada dispositivo, em litros por pessoa e por dia. Sabendo o valor 

estimado desta redução, observa-se, ainda, a poupança, em percentagem, referente a cada dispositivo 

e, seguidamente, na totalidade de água consumida pelos equipamentos domésticos. Desta forma, 

analisando a tabela 6.6, estima-se uma poupança de água de cerca de 50% nas torneiras de lavatório 

e de lava-loiças, de sensivelmente 30% para os sistemas de duche e autoclismos e, ainda, de 

aproximadamente 45% nas máquinas da roupa.  

Tabela 6.6 – Estimativa da poupança (%) no consumo de água no parque 

 Consumo atual 
(l/(pessoa.dia)) 

Consumo 
eficiente 

(l/(pessoa.dia)) 

Redução do 
consumo 

(l/(pessoa.dia)) 

Poupança 
(%) 

Torneira lavatório 12,0 5,6 6,4 53,3 

Torneira lava-loiças 25,2 13,2 12,0 47,6 

Sistema de duche 73,2 48,8 24,4 33,3 

Autoclismo 24,0 16,0 8,0 33,3 

Máquina da roupa 27,5 14,7 12,8 46,7 

TOTAL 161,9 98,3 63,6 39,3 

 

No total, com a execução desta solução, a redução do consumo médio diário por pessoa ronda os 64 

litros, correspondente a uma poupança de água de cerca de 40%. 

5,7

13,4

49,7

16,3

14,9

Torneira de lavatório

Torneira lava-loiças

Sistema de duche

Autoclismo

Máquina da roupa
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Mais à frente, no capítulo 9 da presente dissertação, será realizada a análise da viabilidade económica 

da implementação desta solução, indicando-se os custos associados e o respetivo período de retorno 

do investimento. 

 Consumos Associados à Capacidade Máxima do Parque 

No presente capítulo, procedeu-se à estimativa do consumo médio diário no parque de campismo em 

estudo, relativo a cada equipamento, pressupondo um panorama correspondente à lotação máxima do 

parque (630 utilizadores). Note-se que, em situação real, no mês de pico (agosto), o número estimado 

de utilizadores diários no parque é 112, valor este correspondente a cerca de 20% da capacidade 

máxima. Para além disso, caso fosse atingida a capacidade máxima do parque, ter-se-iam que construir 

mais infraestruturas (como bungalows), implicando um maior número de dispositivos para a análise. 

Dito isto, este cenário é considerado hipotético. Na tabela 6.7 e 6.8, indicam-se os resultados obtidos, 

correspondente à situação antes e após a instalação dos dispositivos de elevada eficiência hídrica. 

Tabela 6.7 – Estimativa do consumo para a capacidade máxima do parque, antes da instalação dos dispositivos 

eficientes (situação atual) 

 Consumo medio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 7560,0 

Torneira lava-loiças 15876,0 

Sistema de duche 46116,0 

Autoclismo 15120,0 

Máquina da roupa 900,0 

TOTAL 85572,0 

 

Tabela 6.8 – Estimativa do consumo para a capacidade máxima do parque, após a instalação dos dispositivos 

eficientes 

 Consumo medio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 3528,0 

Torneira lava-loiças 8316,0 

Sistema de duche 30744,0 

Autoclismo 10080,0 

Máquina da roupa 480,0 

TOTAL 53148,0 

 

Como se pode observar, tal como o esperado, o dispositivo que apresenta um maior consumo é o 

sistema de duche. Conclui-se que, com a instalação de dispositivos de elevada eficiência hídrica no 

Ecoparque do Outão, tendo em conta a situação hipotética de 630 utilizadores diários, é possível atingir-

se um consumo médio diário de 53148 litros, paralelamente ao consumo de aproximadamente 85572 

litros, apurados para a situação atual. Examinando os resultados obtidos, observa-se uma poupança 

de água de cerca de 38%, por dia. 
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 Reutilização de Águas Residuais Cinzentas 

No seguimento do capítulo 6, onde foi estudada a hipótese da colocação de dispositivos de elevada 

eficiência hídrica, no presente capítulo, será analisada a viabilidade de se instalar um Sistema de 

Reutilização de Águas Residuais Cinzentas (SRARC), no Ecoparque do Outão. Este sistema tem como 

objetivo armazenar as águas provenientes das torneiras dos lavatórios, dos sistemas de duche e das 

máquinas da roupa, para posterior reutilização dessa água (água residual cinzenta) nas descargas de 

autoclismos e nas máquinas da roupa. Sendo esta uma medida adicional à proposta já realizada no 

capítulo antecedente, esta solução terá em consideração, para efeitos de cálculo, os equipamentos 

eficientes propostos anteriormente. 

Será, então, realizada uma estimativa da água cinzenta gerada no parque de campismo disponível para 

reutilização e, ainda, da quantidade de água necessária para os diversos fins não potáveis, de forma a 

analisar-se a compatibilidade entre a disponibilidade e a necessidade. 

 Estimativa da Água Cinzenta Efluente 

De forma a estimar-se o caudal de água cinzenta efluente do parque de campismo (de cerca de 33 

pessoas/dia), começou por se analisar o consumo médio diário dos respetivos dispositivos (tabela 7.1). 

De seguida, procedeu-se ao cálculo do volume de água que aflui à rede de águas residuais domésticas. 

Note-se que, uma vez que existem perdas, esse volume é menor que o consumido. Sendo assim, 

recorreu-se ao Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23-08-1995, relativo aos sistemas de drenagem 

pública de águas residuais. Este documento refere que se deve multiplicar o valor do consumo de água 

por um fator de afluência, de forma a obter-se o valor do volume afluente. Este fator varia, geralmente, 

entre 0,70 e 0,90. Neste caso, de forma conservativa (para o sistema não ser subdimensionado), 

adotou-se um fator de afluência de 0,90. Estimou-se que afluem à rede, em média, 2035,4 l/dia, 

correspondente a 61,1 m3/mês. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 7.2.  

Tabela 7.1 – Estimativa do consumo médio diário por parte dos dipositivos geradores de águas cinzentas 

 Consumo médio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 183,4 

Sistema de duche 1598,2 

Máquina da roupa 480,0 

TOTAL 2261,6 
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Tabela 7.2 – Estimativa do volume diário efluente de águas cinzentas 

 Efluente médio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 165,1 

Sistema de duche 1438,4 

Máquina da roupa 432,0 

TOTAL 2035,4 

 

Sendo agosto um mês onde a procura é mais elevada, foi estimado, ainda, o consumo médio diário 

dos respetivos dispositivos, relativos a este mês, de forma a saber-se quais os valores esperados dos 

consumos mais elevados ao longo do ano (tabela 7.3). Desta forma, como se observa na tabela 7.4, 

estimou-se que, no mês de maior consumo, afluem à rede, em média, 5915,5 l/dia, correspondente a 

177,5 m3/mês.  

Tabela 7.3 – Estimativa do consumo médio diário por parte dos dipositivos geradores de águas cinzentas no mês 
de Agosto 

 Consumo médio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 627,2 

Sistema de duche 5465,6 

Máquina da roupa 480,0 

TOTAL 6572,8 

 

Tabela 7.4 – Estimativa do volume diário efluente de águas cinzentas no mês de Agosto 

 Efluente médio diário (l/dia) 

Torneira de lavatório 564,5 

Sistema de duche 4919,0 

Máquina da roupa 462,0 

TOTAL 5915,5 

 

 Estimativa da água cinzenta necessária para reutilização 

Sendo o objetivo desta solução, o aproveitamento de águas cinzentas para posterior reutilização nas 

descargas de autoclismo (dupla descarga 6/3 litros) e nas máquinas da roupa, começou por se analisar 

os volumes de água utilizados, diariamente, por parte destes dispositivos (tabela 7.5).  

Tabela 7.5 – Estimativa das necessidades de águas cinzentas 

 Consumo medio diário (l/dia) 

Autoclismo 524,0 

Máquina da roupa 480,0 

TOTAL 1004,0 
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Conclui-se que o volume de água necessária, por dia, para as descargas dos autoclismos e para o 

funcionamento das máquinas de lavar a roupa, cerca de 1000 litros, equivalente a 31,1 m3/mês é inferior 

à água cinzenta disponível para o efeito, correspondente a 61,1 m3/mês. 

Mais uma vez, procedeu-se à estimativa do volume de águas cinzentas necessárias para reutilização, 

no mês de agosto (tabela 7.6). 

Tabela 7.6 – Estimativa das necessidades de águas cinzentas no mês de Agosto 

 Consumo medio diário (l/dia) 

Autoclismo 1792,0 

Máquina da roupa 480,0 

TOTAL 2272,0 

 

Estima-se que, no mês de Agosto, o volume de água necessária, por dia, para as descargas dos 

autoclismos e para o funcionamento das máquinas de lavar a roupa, mais de 2000 litros, equivalente a 

68,2 m3/mês é superior à água cinzenta disponível para o efeito, correspondente a 177,5 m3/mês. 

 Dimensionamento Prévio da Estação de Tratamento das Águas Cinzentas 

 Considerações Iniciais 

Concluída a estimativa do caudal efluente residual a tratar, procedeu-se ao pré-dimensionamento das 

diversas fases do sistema de tratamento. 

Começou por se estimar o volume de um reservatório com a função de regularização do caudal, de 

forma a compensar as oscilações de consumo de água ao longo do dia. De seguida, inicia-se a primeira 

fase do tratamento das águas cinzentas, onde a água, depois de passar por um filtro, é direcionada 

para uma estação depuradora biológica, passando por um primeiro decantador, um reator biológico e 

um segundo decantador, removendo a grande parte da matéria contaminada presente na água. 

Seguidamente, a água atravessa um sistema de desinfeção através de radiação UV (segunda fase do 

tratamento). Desta forma, pretende-se que o efluente final apresente características qualitativas que 

não ponham em risco a saúde humana. Finalmente, dimensionou-se um reservatório de 

armazenamento de água tratada a partir do qual se vai realizar a reutilização da água para as descargas 

dos autoclismos e para as máquinas da roupa. Assumiu-se que a taxa de ocupação do parque se 

mantém semelhante à estimada anteriormente.  
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Na figura 7.1 é apresentado o esquema de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reservatório de Regularização 

Uma vez que o consumo de água por parte dos utilizadores, nos diversos equipamentos, não é 

constante, a água efluente ao sistema de tratamento tem um fluxo variável ao longo do dia. Desta 

forma, será necessário dimensionar um reservatório para regularizar o caudal efluente à estação 

depuradora biológica. De forma a estimar o volume do reservatório necessário para armazenar as 

águas cinzentas provenientes dos lavatórios, dos chuveiros e das máquinas da roupa, teve-se em conta 

a estimativa do volume diário efluente de águas cinzentas no mês de Agosto, indicada no capítulo 

anterior. Caso o volume de água efluente seja superior às dimensões do reservatório de regularização, 

a água proveniente destes equipamentos será conduzida para o sistema de águas residuais 

convencional. 

A solução selecionada foi, então, um reservatório com uma capacidade de 5000 litros. O reservatório 

é maior do que o necessário nos restantes meses do ano, onde o volume diário efluente é menor, no 

entanto, o pré-dimensionamento teve em conta o mês de maior afluência. 

 Tratamento 

No sistema de tratamento escolhido (figura 7.1), a água passa por três divisões: um decantador 

primário, um reator biológico e um decantador secundário. No primeiro compartimento, ocorre a 

decantação de uma grande parte da matéria suspensa. No reator biológico, os microrganismos são 

mantidos em suspensão sendo fornecido oxigénio (arejamento) para a oxidação biológica da matéria 

orgânica. No decantador secundário, a biomassa é separada do efluente clarificado. Grande parte desta 
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armazenamento 

de água tratada 

Águas 

reutilizadas nas 
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Figura 7.1 – Esquema das diversas fases do ciclo de tratamento das águas cinzentas 



55 
 

biomassa (lamas) retorna ao reator biológico de modo a manter concentrações adequadas de 

microrganismos no sistema, para conservar a eficiência do reator. 

Note-se que, dada a possibilidade de existência de alguns componentes, como cabelos, nas águas 

cinzentas, coloca-se um filtro antes da estação depuradora biológica, de modo a evitar problemas 

operacionais. Este equipamento deverá ser de acesso fácil, para permitir a sua manutenção, reparação 

ou limpeza. 

 

Figura 7.2 – Estação depuradora biológica 

Fonte: Gerador de Preços (CYPE Ingenieros, s.d.) 

Para a estimativa das dimensões da estação depuradora biológica, utilizou-se a estimativa realizada 

anteriormente relativa às necessidades de água para a descarga de autoclismos e máquinas da roupa, 

em agosto (2272,0 l/dia). 

A solução selecionada foi, então, uma estação depuradora biológica de águas residuais, com um caudal 

de água depurada de 2700 l/dia. 

Note-se que a referida estação depuradora biológica tem também capacidade para tratamento de 

águas negras (não sendo necessário para o caso em estudo). Desta forma, esta análise é considerada 

conservativa, na medida em que poderá ser instalada um sistema mais simples, sendo atualizado o 

custo total para um custo inferior. 

 Desinfeção 

A desinfeção permite inativar microrganismos presentes nas águas cinzentas que são prejudiciais para 

a saúde pública. De entre os diversos processos de desinfeção, destaca-se a radiação ultravioleta (UV), 

não havendo adição de químicos. O processo de desinfeção por radiação UV tem várias vantagens em 

relação à cloração: não há necessidade de dosagem e armazenamento do desinfetante, nem 

necessidade de reabastecimento de produtos químicos. É um processo que remove com eficácia uma 



56 
 

ampla gama de patogénicos, incluindo os resistentes ao cloro. Para além disso, não cria subprodutos 

indesejados, nem altera o sabor nem o odor da água, e garante uma maior segurança para os 

utilizadores. Adicionalmente, a sua instalação ocupa pouco espaço, os custos de funcionamento são 

reduzidos e a manutenção é simples (Friedler & Gilboa, 2010; AMBIENTEL, 2017). 

O caudal a tratar é o efluente da estação depuradora biológica, armazenado no reservatório de 

armazenamento de água depurada (2700 l/dia). 

 Reservatório de Armazenamento de Água Tratada 

Após o processo de tratamento das águas cinzentas, passando pelo filtro, pela estação depuradora 

biológica e pelo sistema de desinfeção UV, estas são encaminhadas para um reservatório de 

armazenamento, para posterior reutilização. Sendo o caudal de água depurada correspondente a 2700 

l/dia, optou-se por um reservatório de armazenamento de 3000 litros. 

 Rede de Drenagem e Distribuição 

No que concerne ao sistema de tubagem instalado, tanto para a drenagem das águas cinzentas até ao 

sistema de tratamento, como para a distribuição de água tratada, visto que não se realizou o seu 

dimensionamento, utilizou-se a planta do parque da campismo disponibilizada, para se proceder ao 

traçado da mesma, de forma esquemática, apenas para representação de uma possível localização da 

tubagem. 

Relativamente à rede de drenagem, importa referir que há necessidade de colocação de um coletor 

principal, desde o primeiro ponto de recolha de água no parque até à estação de tratamento e, ainda, 

dos ramais de descarga dos bungalows, dos balneários e da lavandaria a esse coletor principal. 

Realizado o traçado, recorrendo-se ao programa AutoCAD, obteve-se um valor para o comprimento do 

coletor de cerca de 600 m. Note-se que, de forma a evitar a instalação de estações elevatórios, e os 

respetivos custos associados, teve o cuidado de se traçar o sistema de tubagem das cotas mais 

elevadas para as mais baixas (estando o sistema de tratamento instalado na zona mais baixa do 

parque). 

No que respeita à rede de distribuição, será necessário a colocação de um ramal de distribuição 

principal e dos diversos ramais de ligação aos diversos pontos de abastecimento de água (bungalows, 

balneários e lavandarias). Note-se que poderá ser necessário a colocação de sistemas de bombagem, 

no entanto, na presente dissertação não se procedeu a uma análise detalhada relativa à rede de 

abastecimento de água. No Anexo L, encontra-se o esquema de representação da implantação do 

sistema de tubagem. 
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 Análise das Soluções Propostas 

Neste capítulo, será apresentada uma estimativa dos custos associados à colocação de dispositivos 

de elevada eficiência hídrica, indicados anteriormente, e, ainda, dos custos associados à instalação do 

sistema de tratamento das águas residuais cinzentas no local. 

Esta estimativa de custos realizada tem como objetivo a execução de uma análise económica, de forma 

a conhecer-se a viabilidade da solução, do ponto de vista económico (sendo determinado o período de 

retorno simples, isto é, sem atualização dos valores). 

 Estimativa de Custos 

Relativamente ao potencial da aplicação de dispositivos de elevada eficiência hídrica, este gera uma 

evidente redução dos consumos de água no parque de campismo, sendo uma medida vantajosa, do 

ponto de vista ambiental e económico.  

Tendo como finalidade a análise da viabilidade económica da solução, começou por se estimar os 

custos relativos à instalação de redutores de caudal nas torneiras de lavatório de do lava-loiças e à 

substituição dos sistemas de duche, dos autoclismos e das máquinas da roupa por outros mais 

eficientes. Face à poupança atingida na fatura com a adoção da medida proposta, determinou-se o 

respetivo período de retorno do investimento. 

Como referido anteriormente, com a execução desta solução, a redução do consumo médio diário por 

pessoa ronda os 64 litros, correspondente a uma poupança de água de cerca de 40%. Na tabela 8.1, 

encontra-se indicado o valor estimado da redução anual de água, correspondente a, aproximadamente, 

750 m3. Note-se que esta estimativa foi realizada para um cenário de 33 pessoas/dia no parque de 

campismo. 

Tabela 8.1 – Redução anual de água após a aplicação de dispositivos eficientes 

Antes da aplicação de 
dispositivos eficientes 

Após a aplicação de 
dispositivos eficientes 

Redução 

Consumo 
(l/dia) 

Consumo 
(m3/ano) 

Consumo 
(l/dia) 

Consumo 
(m3/ano) 

Consumo 
(l/dia) 

Consumo 
(m3/ano) 

5301,6 1908,6 3217,9 1158,4 2083,7 750,1 

 

De seguida, na tabela 8.2, indicam-se os dispositivos a aplicar e os respetivos preços e quantidades. 

Todos os valores apresentados, em €, foram retirados dos catálogos referentes a cada marca 

mencionada. De forma conservativa, no sentido haver uma margem caso algum dos produtos 

apresente um custo superior ao indicado, multiplicaram-se os custos por 1,10 (margem de 10%). 
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Tabela 8.2 – Custo total da aplicação de dispositivos eficientes 

Dispositivos 
Eficientes 

Modelo 
Quantidade 

(uni.) 
Preço 
(€/uni.) 

TOTAL 
(€) 

Torneira lavatório 
Economizador - Arejador 

RC4186104 
37 5,00* 185,00 

Torneira lava-loiças 
Economizador - Arejador 

FAO21 
5 5,00* 25,00 

Sistema de duche Sistema de duche ET054 39 73,55 2868,45 

Autoclismo Autoclismo exterior 37 31,45 1163,65 

Máquina da roupa CANDY C S 1072 D3/1 18 299,99 5399,82 

Custo Total (€) 9641,92 

Estimativa Conservativa do Custo Total (€) 10606,11 

*Valor estimado, através da leitura de diversos catálogos de produtos equivalentes, uma vez que o valor real do produto não foi 

disponibilizado 

De forma análoga ao cálculo dos custos associados à colocação de dispositivos de elevada eficiência 

hídrica, foram estimados os custos associados à instalação do sistema de tratamento das águas 

residuais cinzentas no local. 

Para tal, recorreu-se ao site “Gerador de preços para construção civil” (CYPE Ingenieros, s.d.), 

consultando-se, no separador relativo ao tratamento de águas residuais domésticas, os valores 

referentes ao depósito de armazenamento de águas residuais, à estação depuradora biológica, ao 

depósito de armazenamento de água depurada, idêntico ao depósito de armazenamento para 

distribuição e, ainda, ao silo para armazenamento de lamas. 

Em relação ao sistema de desinfeção por radiação ultravioleta (UV), foram consultados diversos 

catálogos, tendo-se selecionado um sistema compacto, capaz de eliminar todo o tipo de micro-

organismos presentes na água. No Anexo J, apresenta-se o produto em questão e o respetivo custo e 

vantagens da sua utilização. 

Finalmente, a estimativa do custo associado ao sistema de tubagem foi realizada, novamente, através 

da consulta do site “Gerador de preços para construção civil”. Recorreu-se aos separadores relativos à 

drenagem de água e ao abastecimento de água (ramais de ligação e de distribuição). Consideraram-

se 2 ramais de descarga para as lavandarias e 7 ramais de descarga para os bungalows e balneários. 

Tendo o coletor principal cerca de 600 m, estimou-se o custo total da rede de drenagem de águas 

cinzentas. Posteriormente, foram considerados 9 ramais de ligação (5 bungalows, 2 balneários e 2 

lavandarias). Da mesma forma, sabendo o preço por unidade de cada ramal de ligação, o preço, por 

metro, do ramal de distribuição, e o comprimento total da tubagem, estimou-se o custo total da rede de 

abastecimento. 
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Todos estes valores, relativos a cada fase do sistema, estão indicados na tabela 8.3, juntamente com 

o custo total do investimento relativo à instalação deste sistema de tratamento. Mais uma vez, de forma 

conservativa, multiplicaram-se os custos por 1,10 (margem de 10%). 

 Entre o Anexo M e o Anexo U, encontram-se discriminados os custos indicados nesta tabela. 

Tabela 8.3 – Custo total da instalação do sistema de tratamento de águas cinzentas 

Sistema de Reutilização de Águas Cinzentas 
Custo 

(€) 

Depósito armazenamento águas residuais 3016,69 

Estação Depuradora Biológica 14020,05 

Silo para armazenamento de lamas 1779,81 

Desinfeção UV 642,43 

Depósito de armazenamento para distribuição 2116,30 

Rede de Drenagem 10650,88 

Rede de Distribuição 9581,02 

Custo Total (€) 41807,18 

Estimativa Conservativa do Custo Total (€) 45987,90 

 

 Período de Retorno do Investimento 

Segundo o tarifário relativo ao abastecimento de água de 2019, em Setúbal, disponibilizado pelas 

“Águas do Sado” (Anexo V), o custo da água, por parte do Comércio e Indústria é de 2,1775 €/m3 (valor 

isento de IVA). A este valor, acresce o IVA à taxa reduzida em vigor de 6%. Relativamente às águas 

residuais, no Parque de Campismo do Outão não existe sistema de saneamento. Estas águas são 

armazenadas num reservatório local e, posteriormente, recolhidas por um serviço de Recolha de Águas 

Residuais. Este serviço tem uma capacidade de 15 m3 por recolha com um custo de 100 €, traduzindo-

se em cerca de 6,67 €/m3. 

 Aplicação de Dispositivos Eficientes 

Com a finalidade de se estimar o período de retorno do investimento referente à aplicação de 

dispositivos de elevada eficiência hídrica, foi necessário estimar os custos associados ao consumo de 

água, antes e depois da aplicação dos respetivos equipamentos. Os valores dos custos encontram-se 

na tabela 8.4 e 8.5. 

Tabela 8.4 – Preço da água, Águas do Sado 

 Preço 
(€/m3) 

IVA 
(%) 

Preço c/ IVA 
(€/m3) 

Água 2,1775 6 2,3082 
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Tabela 8.5 – Custo do serviço de Recolha de Águas Residuais 

 Preço 
(€/recolha) 

Capacidade 
(m3/recolha) 

Preço 
(€/m3) 

Recolha de 
Águas Residuais 

100,00 15,0 6,6667 

 

De seguida, procedeu-se ao cálculo dos respetivos custos. Na tabela 8.6, é possível observar a 

comparação entre os valores dos consumos e dos custos, por ano e por mês, antes e depois da 

aplicação dos equipamentos. Como se verifica, sendo necessário recolher cerca de 160 m3 por mês, e 

sabendo que são recolhidos 15 m3 por recolha, seria necessário realizar 11 recolhas por mês. Sendo 

o custo de cada recolha 100 €, seriam gastos cerca de 1100 €/mês por este serviço. 

Tabela 8.6 – Estimativa de custos associados ao consumo de água antes e depois da aplicação de dispositivos 
eficientes 

 
Consumo 

mensal 
(m3/mês) 

Consumo 
anual 

(m3/ano) 

Custo 
(€/mês) 

Custo (€/ano) 

Antes dos 
dispositivos 

159,05 1908,58 
Água 367,11 4405,28 

Recolha 1060,32 12723,84 

Depois dos 
dispositivos 

96,54 1158,44 
Água 222,82 2673,86 

Recolha 643,58 7722,96 

 

Estimados os custos, indica-se, na tabela 8.7, a poupança, em euros por mês e por ano, possível de 

atingir, caso se adote a solução proposta. 

Tabela 8.7 – Poupança anual obtida após a aplicação dos dispositivos eficientes 

 Poupança 
(€/mês) 

Poupança 
(€/ano) 

Depois dos 
dispositivos 

Água 144,28 1731,42 

Recolha 416,74 5000,88 

 

• Cálculo do período de retorno (PR) do investimento 

𝑃𝑅 (𝑎𝑛𝑜𝑠) =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Com aplicação dos dispositivos eficientes: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10606,11 € 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1731,42 + 5000,88 = 6732,30 €/𝑎𝑛𝑜 

𝑃𝑅 (𝑎𝑛𝑜𝑠) =
10606,11

6732,30
= 1,58 

Relativamente à aplicação de dispositivos de eficiência hídrica mais elevada, é possível recuperar o 

valor investido num prazo de, aproximadamente, um ano e sete meses. 
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 Instalação do SRAC 

Posteriormente, para a estimativa do período de retorno do investimento no que concerne à instalação 

do SRAC, calcularam-se, através de um procedimento similar, os custos associados ao consumo de 

água. Note-se que, caso se adote esta solução, o serviço de recolha de águas residuais será 

desnecessário, uma vez o que o tratamento destas águas cinzentas será executado no local. O custo 

total será, então, acrescido o IVA em vigor, próximo de 2,31 €/m3 (tabela 8.8). 

Tabela 8.8 – Preço da água, Águas do Sado 

 Preço 
(€/m3) 

IVA 
(%) 

Preço c/ IVA 
(€/m3) 

Água 2,1775 6 2,3082 

 

Tabela 8.9 – Custo do serviço de Recolha de Águas Residuais após o SRAC 

 Custo 
(€) 

Recolha de 
Águas Residuais 

0,00 

 

Na tabela 8.10, observa-se a comparação entre os valores dos consumos e dos custos, por ano e por 

mês, antes e depois da instalação do sistema de reutilização de águas cinzentas. Importa referir que 

os valores referentes à situação antes da instalação do SRAC correspondem aos valores (consumos e 

custos) da situação após a aplicação dos dispositivos eficientes. 

Tabela 8.10 – Custos associados ao consumo de água antes e depois da instalação do SRAC 

 
Consumo 

mensal 
(m3/mês) 

Consumo 
anual 

(m3/ano) 

Custo 
(€/mês) 

Custo (€/ano) 

Antes do 
SRAC 

96,54 1158,44 
Água 222,83 2673,86 

Recolha 643,58 7722,96 

Depois do 
SRAC 

66,42 797,00 
Água 153,30 1839,60 

Recolha 0,00 0,00 

 

Mais uma vez, estimados os custos, na tabela 8.11, demonstra-se a poupança, em euros por mês e 

por ano, possível de atingir, caso se adote esta nova solução. 

Tabela 8.11 – Poupança anual obtida após a instalação do SRAC 

 Poupança 
(€/mês) 

Poupança 
(€/ano) 

Depois do 
SRAC 

Água 69,52 834,26 

Recolha 643,58 7722,96 
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• Cálculo do período de retorno (PR) do investimento 

Com a instalação do Sistema de Reutilização de Águas Cinzentas, adicionalmente à aplicação dos 

dispositivos eficientes: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10606,11 + 45987,90 = 56594,01 € 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6732,30 + 834,26 + 7722,96 = 15289,51 €/𝑎𝑛𝑜 

𝑃𝑅 (𝑎𝑛𝑜𝑠) =
56594,01

15289,51
= 3,70 

Relativamente à instalação do SRAC, após a aplicação de dispositivos de eficiência hídrica mais 

elevada, é possível recuperar o valor investido num prazo de, aproximadamente, três anos e oito 

meses. 
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 Discussão de Resultados 

 Viabilidade Técnica e Económica 

Realizada a análise das soluções propostas, com a finalidade de reduzir o consumo de água potável e 

fechar o ciclo da água, no Ecoparque do Outão, apresenta-se, neste capítulo, o estudo da viabilidade 

técnica e económica, de forma a saber-se, tal como o nome indica, se a proposta é viável e se o 

investimento é convenientemente empregue. 

Apresenta-se, resumidamente, na tabela 9.1, uma análise custo-benefício da solução proposta nesta 

dissertação, sendo possível observar, para a aplicação dos equipamentos eficientes e, adicionalmente, 

para a instalação do SRAC, os consumos de água potável anuais e mensais e os respetivos custos, 

antes e depois da adoção da solução em causa, a redução e a poupança, não só no consumo, como 

também nos custos, o investimento necessário e, por fim, o período de retorno associado a cada 

medida. 

Como se observa, caso se apliquem redutores de caudal nas torneiras dos lavatórios e dos lava-loiças 

e substituam os sistemas de duche, os autoclismos e as máquinas de roupa por outros com classe de 

eficiência hídrica mais elevada, poderá ser possível reduzir-se cerca de 750 m3 de água potável 

anualmente. Este valor corresponde a uma poupança próxima de 6700 €/ano. Para além desta medida, 

no caso de se instalar um SRAC, a redução anual potencial ronda os 1100 m3, sendo possível poupar, 

aproximadamente, 15000 €/ano, devido à inexistência do serviço de recolha de águas residuais. 

Tabela 9.1 – Análise custo-benefício da solução proposta no Ecoparque do Outão 

 
Aplicação de dispositivos 

eficientes 
Instalação do SRAC 

 Antes Depois Antes Depois 

Consumo (m3/ano) 1908,58 1158,44 1158,44 797,00 

Consumo (m3/mês) 159,05 96,54 96,54 66,42 

Custo (€/ano) 17129,12 10396,82 10396,82 1839,60 

Custo (€/mês) 1427,43 866,40 866,40 153,30 

Redução (m3/ano) 750,13 1111,57 

Redução (m3/mês) 62,51 92,63 

Poupança (€/ano) 6732,30 15289,51 

Poupança (€/mês) 561,02 1274,13 

Investimento (€) 10606,11 56594,01 

PR sem atualização 
do valor (anos) 

1,58 3,70 
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 Viabilidade da Aplicação de Dispositivos Eficientes 

Nas figuras seguintes, são apresentados, graficamente, os resultados obtidos, com a finalidade de se 

observar a proporção, não só da quantidade de água potável possível de reduzir, como também dos 

respetivos custos, e as poupanças alcançadas. 

Na figura 9.1, repara-se que o consumo de água anual antes da aplicação dispositivos está próximo de 

atingir os 2000 m3, enquanto que, após o emprego desta medida, este valor desce para um valor abaixo 

dos 1200 m3. 

 

Figura 9.1 – Consumo anual de água potável antes e depois da aplicação dos dispositivos eficientes 

 

Consequentemente, tal como a figura 9.2 indica, o custo anual da água transita de valores na ordem 

dos 4500 € para valores inferiores a 2700 €. Para além disso, na figura 9.3, verifica-se que o custo 

relativo à recolha de águas residuais decresce de cerca de 12700 € para, aproximadamente, 7700 €, 

por ano.  

 

 

Figura 9.2 – Custo anual da água antes e depois da aplicação dos dispositivos eficientes 
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Figura 9.3 – Custo anual da recolha antes e depois da aplicação dos dispositivos eficientes 

 

Por fim, como se denota na figura 9.4, existe, anualmente, uma poupança potencial que ronda os 1700 

€ e os 5000 €, no que concerne à água potável e à recolha de águas residuais, respetivamente.  

 

Figura 9.4 – Poupança anual após a colocação dos dispositivos eficientes 

 

Na figura seguinte (figura 9.5), apresentam-se os custos acumulados, com base no investimento inicial, 

para a aplicação dos dispositivos de elevada eficiência hídrica. Importa referir que apesar de se verificar 

um aumento do preço da água ao longo dos últimos anos, assumiu-se, de forma conservativa, que este 

valor é constante, para efeitos de cálculo. Mais à frente, no presente capítulo, será apresentada uma 

análise de sensibilidade ao preço da água. Nesta mesma figura, encontra-se, ainda, indicado o período 

de retorno do investimento. 
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Figura 9.5 – Evolução anual dos custos antes e depois da aplicação dos dispositivos eficientes – Período de 

retorno do investimento 

No Anexo X, apresentam-se todos os resultados referentes à figura 9.5. 

Considera-se que esta solução é viável, uma vez que é evidente a redução no consumo de água 

potável, a favor da sustentabilidade, traduzindo-se numa visível poupança a nível económico. Para 

além disso, a recuperação total do investimento dar-se-á num período de tempo manifestamente inferior 

ao tempo de vida do projeto, sendo este cerca de 20 anos. 

 Viabilidade da Instalação do SRAC 

A figura 9.1 indica que o consumo de água anual antes do SRAC está próximo dos 1200 m3 e, após o 

emprego desta medida, desce para um valor de cerca de 800 m3. 

 

Figura 9.6 – Consumo anual de água potável antes e depois da instalação do SRAC 

Período de retorno 

do investimento 

1,58 
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Como era de esperar, o custo anual relativo ao m3 de água e à recolha de águas residuais também 

decresce, passando de 2600 € para 1800 € no primeiro (figura 9.7). No que toca à recolha, o custo 

passa de cerca de 7700 € a 0 €, naturalmente (figura 9.8). 

 

Figura 9.7 – Custo anual da água antes e depois da instalação do SRAC 

 

 

Figura 9.8 – Custo anual da recolha antes e depois da instalação do SRAC 

 

Finalmente, é indicado na figura 9.9 a poupança anual relativa à instalação de um sistema de 

reutilização de águas cinzentas no Ecoparque do Outão. Tal como demonstrado na figura, subsiste 

uma poupança potencial de cerca de 800 € na água, ultrapassando os 7700 € anuais na recolha de 

águas residuais. 
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Figura 9.9 – Poupança anual após a instalação do SRAC 

 

Na figura 9.10, apresentam-se os custos acumulados, com base no investimento inicial, para o emprego 

desta medida. Refira-se que, mais uma vez, se assumiu, de forma conservativa, que o valor do preço 

da água é constante, para efeitos de cálculo. Nesta mesma figura, encontra-se, ainda, indicado o 

período de retorno do investimento. No Anexo Z, encontram-se todos os resultados referentes à figura 

9.10. 

 

Figura 9.10 – Evolução anual dos custos antes e depois da instalação do SRAC – Período de retorno do 
investimento 

Analisados os resultados obtidos, esta solução é considerada viável, visto que, não só é clara a redução 

do consumo de água, como também se demonstra uma considerável poupança a nível económico. A 

recuperação total do investimento ocorrerá num período de tempo evidentemente inferior ao tempo de 

vida do projeto (20 anos). 

Período de retorno 

do investimento 

3,70 
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 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade aos resultados obtidos é efetuada sob os parâmetros em relação aos quais 

esses resultados são mais sensíveis. Esta análise foi realizada a cada parâmetro separadamente, de 

forma a entender-se melhor o respetivo efeito no resultado final. Os parâmetros alvo da análise de 

sensibilidade são o preço da água, o custo do serviço de recolha de águas residuais, o investimento 

inicial e a taxa de ocupação do parque. 

 Preço da Água 

Note-se que, na eventualidade de se considerar um aumento do preço da água ao longo dos anos, 

obter-se-iam custos anuais mais elevados e, consequentemente, uma maior poupança anual. Desta 

forma, sendo o investimento inicial constante, o período de retorno seria menor. Nas tabelas 9.2 e 9.3, 

apresenta-se a análise de sensibilidade da poupança anual e do período de retorno ao preço da água, 

para a aplicação dos dispositivos eficientes e, adicionalmente, a instalação do SRAC, respetivamente. 

Tabela 9.2 – Análise de sensibilidade da poupança anual e de período de retorno ao preço da água (aplicação de 
dispositivos eficientes) 

Aumento 
(%) 

Preço 
(€/m3) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

0 2,3082 6732,30 1,58 

5 2,4236 6818,87 1,56 

10 2,5390 6905,44 1,54 

35 3,1160 7338,29 1,45 

50 3,4622 7598,01 1,40 

75 4,0393 8030,86 1,32 

100 4,6163 8463,71 1,25 

 

Tabela 9.3 – Análise de sensibilidade da poupança anual e de período de retorno ao preço da água (instalação 
do SRAC) 

Aumento 
(%) 

Preço 
(€/m3) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

0 2,3082 15289,51 3,70 

5 2,4236 15417,80 3,67 

10 2,5390 15546,08 3,64 

35 3,1160 16187,50 3,50 

50 3,4622 16572,35 3,41 

75 4,0393 17213,77 3,29 

100 4,6163 17855,19 3,17 



70 
 

 Custo do Serviço de Recolha de Águas Residuais 

Da mesma maneira, caso se considerar um aumento do custo do serviço de recolha de águas residuais, 

haveria uma maior poupança anual. Assim, sendo o investimento inicial constante, o período de retorno 

seria menor. Nas tabelas 9.4 e 9.5, apresenta-se a análise de sensibilidade da poupança anual e do 

período de retorno ao custo do serviço de recolha, para a aplicação dos dispositivos eficientes e, 

adicionalmente, a instalação do SRAC, respetivamente. 

Tabela 9.4 – Análise de sensibilidade da poupança anual e de período de retorno ao custo do serviço de recolha 
de águas residuais (aplicação de dispositivos eficientes) 

Aumento 
(%) 

Custo 
(€/recolha) 

Preço 
(€/m3) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

0 100 6,67 6732,30 1,58 

10 110 7,33 7232,39 1,47 

25 125 8,33 7982,52 1,33 

50 150 10,00 9232,74 1,15 

100 200 13,33 11733,18 0,90 

150 250 16,67 14233,62 0,75 

200 300 20,00 16734,06 0,63 

 

Tabela 9.5 – Análise de sensibilidade da poupança anual e de período de retorno ao custo do serviço de recolha 
de águas residuais (instalação do SRAC) 

Aumento 
(%) 

Custo 
(€/recolha) 

Preço 
(€/m3) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

0 100 6,67 15289,51 3,70 

10 110 7,33 16561,90 3,42 

25 125 8,33 18470,47 3,06 

50 150 10,00 21651,43 2,61 

100 200 13,33 28013,35 2,02 

150 250 16,67 34375,27 1,65 

200 300 20,00 40737,19 1,39 
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 Investimento Inicial 

Caso o custo do investimento inicial fosse mais elevado, o período de retorno, tal como era de esperar, 

seria maior, uma vez que o valor da poupança anual se mantém constante. Na tabela 9.6 e 9.7, 

apresenta-se a análise de sensibilidade do período de retorno ao custo do investimento inicial, para a 

aplicação dos dispositivos eficientes e, adicionalmente, a instalação do SRAC, respetivamente. 

Tabela 9.6 – Análise de sensibilidade do período de retorno ao investimento (aplicação de dispositivos eficientes) 

Aumento 
(%) 

Investimento 
(€) 

PR 
(anos) 

0 10606,11 1,58 

5 11136,42 1,65 

10 11666,72 1,73 

35 14318,25 2,13 

50 15909,17 2,36 

75 18560,70 2,76 

100 21212,22 3,15 

 

 

Tabela 9.7 – Análise de sensibilidade do período de retorno ao investimento (instalação do SRAC) 

Aumento 
(%) 

Investimento 
(€) 

PR 
(anos) 

0 56594,01 3,70 

5 59423,71 3,89 

10 62253,41 4,07 

35 76401,91 5,00 

50 84891,02 5,55 

75 99039,52 6,48 

100 113188,02 7,40 
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 Taxa de Ocupação do Parque 

Caso de considerasse um aumento da taxa de ocupação do parque de campismo, a poupança anual 

alcançada seria mais elevada. Assim, uma vez que o investimento inicial se mantém, o período de 

retorno seria menor. Na tabela 9.8, apresenta-se a análise de sensibilidade da poupança e do período 

de retorno à taxa de ocupação do parque, para a aplicação dos dispositivos eficientes e, 

adicionalmente, a instalação do SRAC. 

Tabela 9.8 – Análise de sensibilidade da poupança anual e do período de retorno à taxa de ocupação do parque 

  
Aplicação dos dispositivos 

eficientes 
Instalação do SRAC 

Aumento 
(%) 

Taxa de ocupação 
(pessoas/dia) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

Poupança 
(€/ano) 

PR 
(anos) 

0 33 6732,30 1,58 15289,51 3,70 

30 43 8344,89 1,27 19004,02 2,98 

70 56 10495,01 1,01 23956,69 2,36 

100 66 12107,60 0,88 27671,19 2,05 

200 98 17482,91 0,61 40052,86 1,41 

300 131 22858,21 0,46 52434,54 1,08 

 

 É Possível Fechar o Ciclo da Água? 

A problemática desta dissertação prende-se com o facto de a água ser um recurso natural sob fortes 

ameaças, principalmente, por ser utilizada em fins menos nobres e por ser desperdiçada (quando 

poderia ser reutilizada). Desta forma, apresentou-se a hipótese de se fechar o ciclo da água no 

Ecoparque do Outão. Assim, tendo como objetivo o desenvolvimento de metodologias que 

promovessem uma gestão sustentável da água neste parque de campismo, foram abordadas duas 

temáticas. Uma primeira, relativa à redução do consumo de água no parque, através da colocação de 

dispositivos de eficiência hídrica elevada, tais como redutores de caudal nas torneiras, sistemas de 

duche, autoclismos e máquinas da roupa. A segunda abordagem foi a possibilidade de reutilização das 

águas cinzentas geradas em determinados equipamentos, como as torneiras dos lavatórios, os 

sistemas de duche e as máquinas da roupa. 

Realizou-se, então, uma estimativa da quantidade de água cinzenta proveniente dos dispositivos em 

estudo, verificando-se que a água disponível para reutilização seria superior à necessária para aplicar 

nos diversos fins menos nobres propostos na solução, sendo a disponibilidade superior à necessidade. 
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Desta forma, do ponto de vista técnico, conclui-se que é possível fechar o ciclo da água. Do ponto de 

vista económico, uma vez que a recuperação total do investimento acontece num período de tempo 

evidentemente inferior ao tempo de vida do projeto (20 anos), pode concluir-se, mais uma vez, que é 

possível fechar o ciclo da água cinzenta no Ecoparque do Outão. 

Conclui-se que é possível fechar o ciclo da água cinzenta (figura 9.11). 

 

 

 Abordagem e Limitações 

A abordagem realizada na presente dissertação proporcionou a aplicação dos conceitos referidos na 

“Revisão do Estado da Arte”, tais como a noção dos consumos de água, a distribuição do consumo 

médio de águas domésticas, as medidas para o uso eficiente da água aplicáveis ao setor urbano, a 

certificação de eficiência hídrica de produtos da ANQIP e, ainda, o aproveitamento das águas residuais. 

Foi possível desenvolver uma proposta de gestão eficiente da água no Ecoparque do Outão, através 

da análise de soluções que promovessem o uso eficiente da água, de forma a contribuir para a 

sustentabilidade deste destino turístico. O principal objetivo foi, recorrendo a um estudo de viabilidade, 

analisar a possibilidade de fechar o ciclo da água. A metodologia adotada passou pela proposta de 

uma solução relativa à redução do consumo de água no parque e, adicionalmente, uma proposta de 

reutilização de águas cinzentas. 

Apesar de se ter realizado um levantamento dos diversos dispositivos existentes no parque, não foi 

possível consultar a ficha técnica de cada produto. Desta forma, tornou-se difícil o cálculo do consumo 

de água referente a cada um. Sendo assim, de forma a estabelecer um cenário para comparação com 

a solução proposta, procedeu-se à estimativa do consumo de um cenário de referência, considerado 

como situação atual, tendo em conta o consumo médio diário por utilizador, indicado no Manual de 

Figura 9.11 – Ciclo urbano da água no Ecoparque do Outão 

Torneiras de lavatórios 

 

Sistemas de duche 
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Eficiência Hídrica em Edifícios, da ANQIP. Posteriormente, foi possível estimar a quantidade de água 

cinzenta efluente e de água cinzenta necessária para reutilização nos diversos dispositivos estudados. 

Nesta fase, poderia ter sido feita uma nova abordagem, relativa à reutilização desta água no sistema 

de rega, no entanto, devido à carência de dados e informação que permitissem uma análise de 

viabilidade desta solução, não foi possível seguir esta abordagem. 

Importa, ainda, referir que os custos considerados não são fixos, variando consoante o fornecedor, a 

quantidade, a qualidade, entre outros. Para além disso, o consumo de água depende do 

comportamento do utilizador, podendo influenciar os resultados obtidos. Acrescem os avanços 

tecnológicos e o aumento do preço da água, fatores estes que podem, também, afetar os resultados, a 

longo prazo. 

 Uma Fonte Alternativa - A Dessalinização 

Sabe-se que cerca de 97,5% da massa de água existente na superfície da Terra está presente nos 

oceanos, na forma de água salgada, ou seja, imprópria para consumo humano. Este facto, conduz à 

reflexão da existência de uma nova fonte de água: a água do mar. No caso particular analisado na 

presente dissertação, o caso de estudo do Ecoparque do Outão, localizado em Setúbal, na margem do 

Rio Sado, este recurso poderá tornar-se bastante atrativo, devido à localização do parque (figura 9.12), 

onde a disponibilidade de água do mar é colossal. 

 

Figura 9.12 – Localização do Ecoparque do Outão na margem do Rio Sado 

 

O procedimento de remoção do sal da água denomina-se dessalinização. Realizado este processo, a 

água salgada é convertida em água potável, podendo ser utilizada em diversos fins. Existem diversos 

métodos para se executar a dessalinização, tais como a osmose inversa, o congelamento (alterando o 

estado físico da água), a troca iónica, entre outros. Importa referir que apenas a osmose inversa filtra 

os sais e os diversos constituintes da água salgada, possibilitando exclusivamente a passagem de água 

doce (Levy, 2008). Durante este processo, é exercida uma determinada pressão (superior à pressão 

osmótica) na solução salina, sobre uma membrana semipermeável. A água atravessa essa membrana, 

ficando retidos os sais, microrganismos e outras impurezas (figura 9.13). 
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Figura 9.13 – Ilustração do princípio da osmose inversa (Rodriguez, Schippers, & Kennedy, 2016, adaptado) 

 

Antes do processo de osmose inversa, deverá proceder-se a um pré-tratamento, dependendo das 

características da água e do tipo de membranas empregues, e, por vezes, a um pós-tratamento, de 

forma a serem cumpridos os valores estabelecidos na legislação no que concerne ao consumo de água. 

Note-se que, a água pode ser classificada de acordo com a quantidade de sais que contém (salinidade). 

Quanto mais elevada for a salinidade da solução, maior será a pressão osmótica que deverá ser 

exercida. Na tabela 9.9, indicam-se os valores da salinidade e da pressão osmótica, em função do tipo 

de água. 

Tabela 9.9 – Classificação da água salobra e da água salgada 

Fonte: Efficient Desalination by Rever Osmosis (Rodriguez, Schippers, & Kennedy, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Por forma a analisar-se a viabilidade de instalação de um sistema de dessalinização no Ecoparque do 

Outão, ter-se-ia que estudar as diversas tecnologias existentes, de maneira a selecionar a mais 

adequada. Para tal, deveriam ser investigados diversos fatores determinantes na escolha do processo 

e as respetivas vantagens e inconvenientes. A osmose inversa, por exemplo, é um método que 

consome muita energia. Para além disso, ao longo da vida útil deste processo é necessário recorrer à 

substituição de membranas danificadas. 

Para a realização da viabilidade económica desta solução, existem diversos custos a considerar, custos 

estes que dependem do processo de tratamento escolhido, da capacidade da estação, da qualidade 

da água a montante, do tipo de captação, entre outros. Terá, ainda, que se ter em conta o custo da 

energia, os fatores ambientais, a operação e manutenção e o financiamento. 

Tipo de Água 
Salinidade 

(mg/L) 
Pressão Osmótica 

(bar) 

Água salobra 1,000 ~0,7 

Água salgada 35,000 ~25 
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A dessalinização é uma operação que acarreta um elevado consumo de energia, utilizando, sobretudo, 

fontes de energia não renováveis, com potenciais impactes ambientais negativos no que respeita às 

alterações climáticas. Dito isto, no sentido de reduzir esses impactos, começam a emergir novas 

tecnologias, com a utilização de energias renováveis. Este método inovador, permite, não só reduzir os 

impactos ambientais, como também reduzir os custos da energia e, consequentemente, o preço da 

dessalinização. Na figura 9.14, apresenta-se a distribuição dos custos de exploração para uma 

instalação de osmose inversa. Como se observa, a energia corresponde a 70% dos custos de 

exploração. Na figura 9.15, é indicado o consumo energético na dessalinização de água salgada. 

 

Figura 9.14 – Distribuição dos custos de exploração 

Fonte: Novas Fontes de Abastecimento de Água (Levy, 2008) 

 

 

Figura 9.15 – Consumo energético na dessalinização de água salgada, através da osmose inversa 

Fonte: Novas Fontes de Abastecimento de Água (Levy, 2008) 
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 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

 Conclusão 

O recurso água é indispensável à vida na Terra, pelo que se torna imperioso garantir a sua 

disponibilidade a longo prazo. O impacto gerado pelo sector dos edifícios sobre este recurso, reflete-

se em elevados padrões de consumo. Em Portugal, a água consumida nas habitações é, em média, 

de 160 l/dia por habitante. As medidas mais correntes para um uso eficiente da água são a redução de 

consumos, a redução de perdas e o aproveitamento de águas alternativas, como as águas das chuvas 

e as águas residuais. Geralmente, a utilização de produtos eficientes é uma medida prioritária, com 

vista a aumentar a eficiência hídrica nos edifícios. 

A presente dissertação teve como abordagem a análise de medidas que proporcionassem melhorias 

na gestão do ciclo da água. Entre elas, analisaram-se a substituição de equipamentos pouco eficientes 

por outros com desempenho hídrico superior, o emprego de redutores de caudal e a instalação de um 

sistema de aproveitamento de águas residuais. As oportunidades de melhoria, ao nível da construção 

sustentável, no caso de estudo do Ecoparque do Outão, foram evidenciadas, após realizada uma 

análise de viabilidade. 

Como metodologia, começou por se fazer uma pesquisa bibliográfica, seguida do tratamento da 

informação relativa a diversas abordagens e soluções de casos existentes. Seguidamente, após 

realização de um estudo das diversas soluções propostas, procedeu-se à respetiva análise de 

viabilidade económica, determinando-se os diversos custos associados. Por fim, discutiram-se os 

resultados obtidos, de forma a chegar-se a uma conclusão relativa à eventualidade de se fechar o ciclo 

da água. 

Chegou-se à conclusão que, caso fossem instalados dispositivos de elevada eficiência hídrica no 

Ecoparque do Outão, existiria a possibilidade de poupança de água de sensivelmente 50% nas 

torneiras de lavatório e de lava-loiças, de aproximadamente 30% nos sistemas de duche e autoclismos 

e de cerca de 45% nas máquinas da roupa. Assim, com a implementação desta proposta, a redução 

do consumo médio diário por utilizador estaria à volta dos 64 litros, o que equivale a uma poupança de 

água na ordem dos 40%. Em síntese, tendo em conta o número médio de utilizadores do parque, 

existiria uma redução potencial de 2084 l/dia, correspondente a 750 m3/ano (63 m3/mês). O custo total 

relativo à aplicação dos dipositivos eficientes seria cerca de 10606 €. Sendo o valor da poupança anual 

de sensivelmente 6732 € (233 €/mês), o período de retorno do investimento seria cerca de 1 ano e 7 

meses (não se considerou a atualização do valor, bem como nos restantes determinações). 

Conclui-se que esta é uma solução viável, na medida em que é evidente uma redução no consumo de 

água e, consequentemente, nos custos associados e, a somar a este facto, o período de retorno do 

investimento inicial é nitidamente inferior ao tempo de vida do projeto (cerca de 20 anos). 
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Relativamente à proposta de aproveitamento das águas cinzentas provenientes das torneiras, dos 

sistemas de duche e das máquinas da roupa, para posterior reutilização nas descargas dos autoclismos 

e nas máquinas da roupa, a redução potencial ronda os 1112 m3/ano (93 m3/mês). Visto que os valores 

estimados do investimento e da poupança são, de forma aproximada, respetivamente, 56594 € e 15289 

€/ano, poderá ser possível recuperar o capital investido dentro de 3 anos e 8 meses. 

Uma vez mais, depreende-se que esta proposta é viável, visto que, de forma semelhante, o consumo 

de água e os respetivos custos diminuem e, para além disso, o período de retorno do investimento 

inicial é claramente inferior a 20 anos (tempo de vida do projeto). 

Foi, ainda, realizada uma análise de sensibilidade ao preço da água e ao investimento inicial, 

demonstrando-se que quando mais elevado for o primeiro, menor será o período de retorno. Pelo 

contrário, à medida que se aumenta o valor do investimento inicial, o período de retorno também se 

torna mais elevado. 

Por fim, em resposta à questão “É possível fechar o ciclo da água?”, visto que a oferta de águas 

cinzentas demonstrou ser superior à procura e que o sistema de tratamento proposto potenciou ser 

economicamente viável, conclui-se que “É possível fechar o ciclo da água cinzenta.”. 

 Desenvolvimentos Futuros 

Uma vez que o tema da eficiência hídrica tem uma elevada influência a nível global, é extremamente 

importante que se tomem medidas que evitem a escassez deste recurso natural nas gerações futuras. 

Sendo essencial uma gestão adequada da água, deverão existir campanhas de consciencialização 

que conduzam ao incentivo da utilização de equipamentos de baixo consumo. Para isso, será 

necessário, um fácil acesso a esses dipositivos, por parte dos utilizadores. 

Seria interessante a execução de algumas práticas futuras, tais como: 

• A inclusão dos custos da recolha das águas negras na análise realizada; 

 

• O estabelecimento de um padrão de consumo (considerado adequado à vida no dia-a-dia do 

utilizador), sendo aplicada uma penalização, caso este seja ultrapassado; 

 

• A monitorização contínua de algumas das soluções apresentadas na presente dissertação, 

durante um determinado período de tempo, de maneira a que as hipóteses consideradas sejam 

mais fiáveis. Através da monitorização seria possível obter padrões de consumo, de acordo 

com o comportamento dos utilizadores no parque de campismo em estudo, de forma a que as 

hipóteses consideradas se aproximarem da realidade; 
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• O estudo da reutilização das águas cinzentas a uma escala mais alargada, como, por 

exemplo, na rega dos espaços verdes, na lavagem de veículos e/ou na lavagem dos 

pavimentos; 

 

• O estudo do impacto ambiental do tratamento das águas residuais cinzentas, no local (tendo 

em conta a alteração das características da água); 

 

• O estudo da viabilidade do aproveitamento de outras fontes de água, como a instalação de um 

sistema de aproveitamento da água da chuva e/ou a instalação de um sistema de 

dessalinização, através de uma análise custo-benefício; 

 

• A análise da aceitação das fontes de água alternativas, por parte do consumidor final, e a 

realização de campanhas de sensibilização para este tipo de soluções. 

 

• A possibilidade da obtenção incentivos fiscais para a adoção de soluções sustentáveis. 
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Anexo A – Layout final Ecoparque do Outão (Outubro 2016) 
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Anexo B – Planta balneário e lavandaria (proposta realizada em abril de 2018) 
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Anexo C – Estimativa do consumo médio diário, para a situação atual 

 

Estimativa do consumo médio mensal 

  
Torneira de 

lavatório 
Torneira lava-

loiças 
Sistema de 

duche 
Autoclism

o 
Máquina da 

roupa 
Acumulado 

(l/dia) 
Consumo médio 

(l/dia) 

Janeiro 108,0 226,8 658,8 216,0 900,0 2109,6 

5301,6 

Fevereiro 108,0 226,8 658,8 216,0 900,0 2109,6 

Março 144,0 302,4 878,4 288,0 900,0 2512,8 

Abril 264,0 554,4 1610,4 528,0 900,0 3856,8 

Maio 300,0 630,0 1830,0 600,0 900,0 4260,0 

Junho 480,0 1008,0 2928,0 960,0 900,0 6276,0 

Julho 864,0 1814,4 5270,4 1728,0 900,0 10576,8 

Agosto 1344,0 2822,4 8198,4 2688,0 900,0 15952,8 

Setembro 576,0 1209,6 3513,6 1152,0 900,0 7351,2 

Outubro 240,0 504,0 1464,0 480,0 900,0 3588,0 

Novembro 144,0 302,4 878,4 288,0 900,0 2512,8 

Dezembro 144,0 302,4 878,4 288,0 900,0 2512,8 

Consumo médio 
(l/dia) 

393,0 825,3 2397,3 786,0 900,0 5301,6   

Percentagem 
(%) 

7,4 15,6 45,2 14,8 17,0     
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Anexo D – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira de lavatório 
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Anexo D (continuação) – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira de 

lavatório
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Anexo D (continuação) – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira de 

lavatório 
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Anexo E – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira lava-loiças 
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Anexo E (continuação) – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira lava-

-loiças
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Anexo E (continuação) – Ficha de ensaio redutor de caudal de torneira lava-

-loiças
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Anexo F – Autoclismo exterior de dupla descarga OLI 6/3 litros 

 

 

 

 

Anexo G – Sistema de duche temporizado Erix 8 l/min 
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Anexo H – Máquina de lavar a roupa Candy 9600 l/ano e respetiva etiqueta 

energética 
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Anexo I – Estimativa do consumo médio diário, para a solução proposta 

 

Estimativa do consumo médio mensal 

  
Torneira de 

lavatório 
Torneira lava-

loiças 
Sistema de 

duche 
Autoclismo 

Máquina da 
roupa 

Acumulado 
(l/dia) 

Consumo médio 
(l/dia) 

Janeiro 50,4 118,8 439,2 144,0 480,0 1232,4 

3217,9 

Fevereiro 50,4 118,8 439,2 144,0 480,0 1232,4 

Março 67,2 158,4 585,6 192,0 480,0 1483,2 

Abril 123,2 290,4 1073,6 352,0 480,0 2319,2 

Maio 140,0 330,0 1220,0 400,0 480,0 2570,0 

Junho 224,0 528,0 1952,0 640,0 480,0 3824,0 

Julho 403,2 950,4 3513,6 1152,0 480,0 6499,2 

Agosto 627,2 1478,4 5465,6 1792,0 480,0 9843,2 

Setembro 268,8 633,6 2342,4 768,0 480,0 4492,8 

Outubro 112,0 264,0 976,0 320,0 480,0 2152,0 

Novembro 67,2 158,4 585,6 192,0 480,0 1483,2 

Dezembro 67,2 158,4 585,6 192,0 480,0 1483,2 

Consumo médio 
(l/dia) 

183,4 432,3 1598,2 524,0 480,0 3217,9   

Percentagem 
(%) 

5,7 13,4 49,7 16,3 14,9     
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Anexo J – Sistema de desinfeção ultravioleta (UV) 
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Anexo L – Implantação do sistema de tubagem para armazenamento e 

distribuição de água 

 

  

Sistema de tubagem 
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Anexo M – Custos relativos ao depósito de armazenamento de águas residuais 

Depósito de armazenamento de águas residuais de 5000 litros 

Descrição Custo (€) 

Depósito de armazenamento de águas residuais de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), de 
5000 litros, com boca de entrada de 110 mm de diâmetro e boca de saída de 200 mm de diâmetro com 

tampa 
2577,40 

Oficial de 1ª canalizador 44,76 

Ajudante de canalizador 42,29 

Custos diretos complementares 53,29 

Custo de manutenção decenal 298,95 

TOTAL (€) 3016,69 

 

Anexo N – Custos relativos à estação depuradora biológica 

Estação depuradora biológica 

Descrição Custo (€) 

Estação depuradora biológica de águas residuais, tecnologia VFL, capacidade para 7 a 20 utilizadores 
(população equivalente), carga média de matéria orgânica contaminante (DBO5) de 1,08 kg/dia e caudal 

máximo de água depurada de 2700 litros/dia, equipada com um reator biológico tipo AT e um 
compressor, segundo NP EN 12566-3 

9232,46 

Camião com grua de carga máxima 6 t. 24,88 

Oficial de 1ª canalizador 69,88 

Ajudante de canalizador 65,91 

Oficial de 1ª eletricista 39,94 

Ajudante de eletricista 32,95 

Meios auxiliares 189,22 

Custos indiretos 289,51 

Custo de manutenção decenal 4075,30 

TOTAL (€) 14020,05 

 

Anexo O – Custo relativos ao depósito de armazenamento de água depurada 

Depósito de armazenamento de água depurada de 3000 litros 

Descrição Custo (€) 

Depósito de armazenamento de água depurada de polietileno de alta densidade, de 3000 litros, formado 
por dois tanques 

1730,77 

Tampa amovível, de 600 mm de diâmetro 71,94 

Tubo de PVC, série B, de 40 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, com extremo abocardado, segundo 
NP EN 1329-1, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais 

6,15 

Líquido de limpeza para colagem com adesivo de tubos e acessórios de PVC 0,37 

Cola para tubos e acessórios de PVC 4,47 

Oficial de 1ª canalizador 28,54 

Ajudante de canalizador 26,96 

Custos diretos complementares 37,38 

Custo de manutenção decenal 209,72 

TOTAL (€) 2116,3 
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Anexo P – Custos relativos ao silo para armazenamento de lamas 

Silo para armazenamento de lamas de 3000 litros, enterrado 

Descrição Custo (€) 

Silo para armazenamento de lamas de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), de 3000 litros, de 
1730 mm de diâmetro e 1760 mm de altura, com boca de acesso de 500 mm de diâmetro com tampa, 
boca de entrada de 50 mm de diâmetro, boca de ventilação de 110 mm de diâmetro e escoadouro de 

110 mm de diâmetro, para enterrar 

1519,98 

Oficial de 1ª canalizador 26,74 

Ajudante de canalizador 25,27 

Custos diretos complementares 31,44 

Custo de manutenção decenal 176,38 

TOTAL (€) 1779,81 

 

Anexo Q – Custos relativos ao coletor para drenagem 

Coletor enterrado 

Descrição Custo (€) 

Tubo de PVC liso, para saneamento enterrado sem pressão, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diâmetro exterior e 3,2 mm de espessura, segundo NP EN 1401-1. 

3,37 

Líquido de limpeza para colagem com adesivo de tubos e acessórios de PVC. 0,1 

Cola para tubos e acessórios de PVC. 0,07 

Areia de 0 a 5 mm de diâmetro. 3,04 

Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW. 1,03 

Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. 0,72 

Oficial de 1ª construção de obra civil. 2,84 

Ajudante de construção de obra civil. 1,33 

Custos diretos complementares 0,25 

Custo de manutenção decenal 0,64 

TOTAL (€/m) 13,39 
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Anexo R – Custos relativos aos ramais de descarga dos bungalows e balneários 

Rede de ramais de descarga - bungalows e balneários 

Descrição Custo (€) 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 40 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 5 m de comprimento 
nominal, união colada com adesivo, com o preço incrementado em 10% relativamente a acessórios e 

peças especiais. 

11,3 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 5 m de comprimento 
nominal, união colada com adesivo, com o preço incrementado em 10% relativamente a acessórios e 

peças especiais. 

10,41 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 90 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 3 m de comprimento 
nominal, com embocadura, união à pressão com junta elástica, com o preço incrementado em 10% 

relativamente a acessórios e peças especiais. 

26,88 

Líquido de limpeza para colagem com adesivo de tubos e acessórios de PVC. 5,4 

Cola para tubos e acessórios de PVC. 3,58 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, resistente ao fogo (resistência ao fogo B-s1, d0 segundo 
NP EN 13501-1), de 110 mm de diâmetro e 3,2 mm de espessura, 3 m de comprimento nominal, com 

embocadura, junta colada, com o preço incrementado em 15% relativamente a acessórios e peças 
especiais. 

4,29 

Sifão de pavimento de PVC, insonorizado, de 110 mm de diâmetro, com cinco entradas de 40 mm de 
diâmetro e uma saída de 50 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável. 

23,17 

União de PVC para prolongamento de sifão de pavimento, de 40 mm de diâmetro. 2,36 

União de PVC para prolongamento de sifão de pavimento, de 50 mm de diâmetro. 0,67 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 5 m de comprimento 

nominal, união colada com adesivo. 
5,5 

Oficial de 1ª canalizador. 130,65 

Ajudante de canalizador. 61,72 

Custos diretos complementares 5,72 

Custo de manutenção decenal: 23,33€ nos primeiros 10 anos. 23,33 

TOTAL (€) 314,98 

 
Anexo S – Custos relativos aos ramais de descarga das lavandarias 

Rede de ramais de descarga - lavandaria 

Descrição Custo (€) 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 5 m de comprimento 
nominal, união colada com adesivo, com o preço incrementado em 10% relativamente a acessórios e 

peças especiais. 

20,81 

Ponto de escoamento para eletrodoméstico, com ligação mista macho de PVC, de 40 mm de diâmetro. 1,75 

Líquido de limpeza para colagem com adesivo de tubos e acessórios de PVC. 3,02 

Cola para tubos e acessórios de PVC. 2,01 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, resistente ao fogo (resistência ao fogo B-s1, d0 segundo 
NP EN 13501-1), de 110 mm de diâmetro e 3,2 mm de espessura, 3 m de comprimento nominal, com 

embocadura, junta colada, com o preço incrementado em 15% relativamente a acessórios e peças 
especiais. 

4,29 

Sifão de pavimento de PVC, insonorizado, de 110 mm de diâmetro, com cinco entradas de 40 mm de 
diâmetro e uma saída de 50 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável. 

23,17 

União de PVC para prolongamento de sifão de pavimento, de 40 mm de diâmetro. 2,36 

União de PVC para prolongamento de sifão de pavimento, de 50 mm de diâmetro. 0,67 

Tubo de PVC, série B, segundo NP EN 1453-1, insonorizado e resistente ao fogo (resistência ao fogo B-
s1, d0 segundo NP EN 13501-1), de 50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 5 m de comprimento 

nominal, união colada com adesivo. 

5,5 

Oficial de 1ª canalizador. 83,82 

Ajudante de canalizador. 39,61 

Custos directos complementares 3,74 

Custo de manutenção decenal 15,26 

TOTAL (€) 206,01 
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Anexo T – Custos relativos aos ramais de ligação para abastecimento 

Ramal de ligação de abastecimento 

Descrição Custo (€) 

Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), fabricado em central, segundo NP EN 206-1. 24,46 

Areia de 0 a 5 mm de diâmetro. 2,69 

Abraçadeira de tomada em carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diâmetro exterior, 
segundo EN ISO 15874-3. 

1,71 

Ramal de ligação de polietileno PE 100, de 32 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de 
espessura, segundo NP EN 12201-2, inclusive p/p de acessórios de ligação e peças especiais. 

2,36 

Caixa de passagem de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,79 

Tampa de PVC, para caixas de abastecimento de água de 30x30 cm, com fecho hermético à passagem 
dos odores mefíticos. 

18,24 

Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1", com manípulo de encaixe quadrado. 9,4 

Compressor portátil elétrico 5 m³/min de caudal. 4,16 

Martelo pneumático. 2,46 

Oficial de 1ª construção. 21,88 

Operário não qualificado construção. 11,07 

Oficial de 1ª canalizador. 69,73 

Ajudante de canalizador. 33,08 

Custos diretos complementares 9,24 

Custo de manutenção decenal 12,01 

TOTAL (€) 252,28 

 

Anexo U – Custos relativos ao ramal de distribuição para abastecimento 

Ramal de distribuição (12 m) 

Descrição Custo (€) 

Material auxiliar para montagem e fixação das tubagens de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, de 32 
mm de diâmetro exterior. 

3,6 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, de 32 mm de diâmetro exterior, PN=6 atm e 2,9 mm de 
espessura, fornecido em rolos, segundo NP EN ISO 15875-2, com o preço incrementado em 15% 

relativamente a acessórios e peças especiais. 
83,52 

Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma 
pressão máxima de funcionamento de 6 bar e uma temperatura máxima de 110°C. 

6,92 

Válvula de assento de latão, de 1" de diâmetro, com manípulo e embelezador de aço inoxidável. 12,31 

Oficial de 1ª canalizador. 15,51 

Ajudante de canalizador. 14,66 

Custos directos complementares 2,73 

Custo de manutenção decenal: 6,96€ nos primeiros 10 anos. 6,96 

TOTAL (€/m) 146,21 
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Anexo V – Tarifário da água em Setúbal, em vigor desde janeiro de 2019 
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Anexo X – Custos acumulados antes e depois da aplicação de dispositivos 

eficientes 

Período 
(anos) 

Custos sem dispositivos 
eficientes 

(€) 

Custos com dispositivos 
eficientes 

(€) 

Diferença entre 
custos 

(€) 

1,00 17129,12 21002,93 -3873,81 

1,50 25693,68 26201,35 -507,67 

1,58 26985,35 26985,35 0,00 

1,70 29119,50 28280,71 838,79 

2,00 34258,24 31399,76 2858,48 

2,50 42822,80 36598,17 6224,63 

3,00 51387,36 41796,58 9590,78 

3,50 59951,92 46994,99 12956,93 

4,00 68516,48 52193,40 16323,08 

4,50 77081,04 57391,81 19689,23 

5,00 85645,60 62590,22 23055,37 

 

Anexo Z – Custos acumulados antes e depois da instalação do SRAC 

Período 
(anos) 

Custos antes do SRAC 
(€) 

Custos depois do SRAC 
(€) 

Diferença entre 
custos 

(€) 

1,00 17129,12 58433,61 -41304,50 

1,50 25693,68 59353,42 -33659,74 

2,00 34258,24 60273,22 -26014,98 

2,50 42822,80 61193,02 -18370,22 

3,00 51387,36 62112,82 -10725,47 

3,50 59951,92 63032,63 -3080,71 

3,70 63403,29 63403,29 0,00 

4,00 68516,48 63952,43 4564,05 

4,50 77081,04 64872,23 12208,81 

5,00 85645,60 65792,03 19853,56 
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