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1.  RESUMO 

 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso de um sistema 

de reuso de água condensada nos evaporadores de sistemas de ar-condicionado. 

Através da psicrometria e outros cálculos da termodinâmica, é possível quantificar a 

água gerada por unidade de tempo, considerando-se a umidade relativa, a 

temperatura interna e externa, dentre outros fatores que podem alterar a capacidade 

da produção. Com os cálculos pode ser possível definir se as condições climáticas 

são vantajosas para a instalação de um sistema de reuso. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

 

Sempre que a água com qualidade requerida para determinado uso torna-se 

um recurso escasso, são buscadas de forma sistematizada ou não, alternativas de 

suprimento ou repressão do consumo, para que seja restabelecido o equilíbrio entre 

oferta e demanda (Ornelas, 2004). 

Segundo COELHO (2004), para restabelecer o equilíbrio entre oferta e 

demanda de água e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e 

social, torna-se necessário que métodos e sistemas alternativos modernos sejam 

desenvolvidos e aplicados em função de características de sistemas e centros de 

produção específicos. 

Regiões metropolitanas como a Baixada Santista apresentam grande 

concentração populacional, agravando-se nos períodos de verão por sua vocação 

para o turismo. Assim, o estudo para o reuso de água em regiões metropolitanas 

apresentam-se como solução para a continuidade do crescimento econômico.  

 

3.  OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar um estudo para a redução 

do consumo de água potável utilizando a água condensada em sistemas de ar-

condicionado em grandes prédios, onde são utilizados aparelhos de grande carga 

térmica. Visando demonstrar a viabilidade da proposta, o presente trabalho tem 

como objetivo específico o estudo de caso em um dos edifícios da Universidade 

Santa Cecília. 



4.  METODOLOGIA 

 

Utilizando-se cálculos termodinâmicos e dados psicrométricos e vazão de ar 

do condicionador, pode-se estimar qual será o volume de condensado que se pode 

obter em determinadas condições climáticas. Os valores medidos serão comparados 

com os valores teóricos estabelecidos com os parâmetros da região da Baixada 

Santista. A temperatura e umidade relativa são medidas por um termo-higrômetro 

calibrado e certificado. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

Quando o vapor de água no ar, muitas vezes descrito como umidade, entra 

em contato com uma superfície mais fria existe a mudança do estado de vapor para 

o estado líquido, que apareçe em forma de goticulas, conhecida como ponto de 

orvalho. O condensado que é gerado em equipamentos de refrigeração, é de volume 

significativo, e há um potencial alternativo de fonte de água. 

Em locais não residenciais um dos melhores usos é para água de make-up, 

para torre de resfriamento, ou após tratamento biológico usar em sanitários de 

banheiros, limpeza de pisos ou lavagem de autos conforme figura 1. 

 

 

Figura 1 -  Esquema de captação e uso da água de condensado (Elaborado pelos autores) 



 

Figura 2 -  Local de realização da coleta da água de condensado (Elaborado pelos autores) 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Calcula-se a quantidade de água de condensado a ser gerada por um 

condicionador de ar de 12000 BTU/h, onde demostra a viabilidade da implantação 

de um sistema de reuso, seu retorno econômico, social e os resultados obtidos são 

apresentados na figura 3. 

 

 

Figura 3 -  Gráfico da vazão do condensado para diferentes níveis de umidade relativa externa. 
(Elaborado pelos autores) 
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