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Resumo
A estrutura do consumo doméstico de água varia de modo significativo de país para
país, de região para região, e mesmo de habitação para habitação, dependendo de
vários factores entre os quais se destaca o hábito de consumo dos seus ocupantes que,
por sua vez, são determinados por aspectos culturais e climáticos. Não tendo sido
encontrados, a nível nacional, estudos de caracterização quantitativa do consumo de
água para fins domésticos, foi realizado, no âmbito do estudo “Uso Eficiente da Água
em Portugal” elaborado em 2001 pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
para o Instituto da Água (INAG), um inquérito com o objectivo de obter um maior
conhecimento sobre esta temática e de modo a permitir a avaliação da viabilidade de
medidas para utilização mais eficiente da água neste sector.
O inquérito abrangeu uma amostra de cerca de 100 pessoas, correspondendo a,
aproximadamente, 40 habitações inseridas maioritariamente em meio urbano. Durante
o período de inquérito, os participantes registaram, com detalhe, os consumos de água
associados a cada uso.
Os resultados obtidos permitiram conhecer a composição dos consumos médios de
água em instalações residenciais (reportados ao conjunto de participantes), tendo sido
simultaneamente identificadas algumas ineficiências no uso da água. Os duches e
banhos surgem como a parcela mais importante do consumo total, seguidos dos
consumos associados à descarga de autoclismos e torneiras. Quando se trata de
habitações com espaços exteriores, a desagregação dos consumos apresenta algumas
diferenças que se traduzem, essencialmente, no predomínio da componente
correspondente às torneiras exteriores.
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