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RESUMO 

O uso racional da água pode ser definido como as práticas técnicas, tecnológicas que 

propiciam a melhoria da eficiência do seu uso, sendo que a procura por processos eficientes de 

reaproveitamento da água tem crescido nos últimos anos. Empresa e pessoas estão cada vez 

mais preocupadas com questões ambientais, procuram formas de reutilizar a água utilizada em 

seus prédios ou ainda de coletar água da chuva para aproveitamento em limpeza, jardinagem e 

esgoto. 

O projeto foi desenvolvido na Faculdade Anhanguera de São Paulo – Uniabc no 

município de Santo André – SP e teve como objetivo apresentar soluções ambientais 

sustentáveis de como utilizar e reaproveitar a água de condensação do ar condicionado, 

agregando valor na utilização desse recurso natural 

Palavras-Chave: condensação, análise da água, reutilização da água. 

 

INTRODUÇÃO  

A água é imprescindível em qualquer ecossistema, visto que ela é de vital importância 

para a vida humana, para os animais e as plantas, visto que, com sua ausência criaria 

dificuldades para a sobrevivência de qualquer ser vivo, já que é indispensável a toda e qualquer 

forma de vida. No entanto, devido ao uso desenfreado da água, contaminação por poluentes e 

a falta de chuva em diversas áreas brasileiras, e no mundo, a água doce está ficando escassa, e 

necessita imediatamente o uso racional desse recurso e seu aproveitamento sustentável.  

Em uma cidade como São Paulo quando as temperaturas começam a subir muitas 

pessoas procuram o conforto que os aparelhos de ar condicionado promovem, desta forma a 

quantidade de água condensada aumenta e consequentemente seu desperdício também.  

O uso destes aparelhos é fundamental para a amenização da temperatura dos ambientes 

internos como repartições públicas, shopping centers devido à grande quantidade de pessoas. 

Com a utilização destes aparelhos a umidade do ar é condensada e enviada para os ambientes 

externos, esta água uma vez avaliada poderia receber um destino melhor, tal como a irrigação. 

 

OBJETIVO 

O projeto propõe que a água condensada do aparelho de ar condicionado seja utilizado 

em irrigações, assim agregando valor ao recurso natural, mediante a crise hídrica que o mundo 

vive. Além disso, comparar o progresso das espécies escolhidas (girassol) com utilização da 

água do ar condicionado. 



METODOLOGIA 

O local de desenvolvimento do projeto de coleta de água do ar condicionado está situado 

no município de Santo André – SP na faculdade Anhanguera São Paulo – UNIABC. O aparelho 

( Figura 1) que foi escolhido para o projeto está instalado no CPD ( Centro de Ponto de Dados 

), o motivo pela qual foi utilizado este aparelho para o projeto, foi a facilidade de instalar a 

estrutura de capitação d´água e obter a água de condensação. O aparelho que refrigera a sala é 

de 12.000 Btus. 

Para realizar a captação d´água desde aparelho, foi montada uma estrutura de paletes 

com telha plástica para não ter interferência de intempéries no projeto. Dentro da estrutura 

possui tubulações de PVC ( Figura 2) para canalizar a água e ser regada em vasos de garrafas 

pet com vegetações, na parte debaixo do projeto, possui rodinhas para fácil locomoção.  

 O grupo realiza monitoramento do local diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização do parelho de Ar Condicionado do CPD     Figura 2 - Tubulação de PVC para irrigação do projeto. 
Fonte: Autor: Fernando                                                                   Fonte Autor: Fernando                                

  

RESULTADO PRELIMINAR   

 

MONITORAMENTO 

Dias 11/05/15 12/05/15 13/05/15 14/05/15 15/05/15 18/05/15 19/05/15 20/05/15 21/05/15 22/05/15 

Quant. de 

Água 

535 ml. 510 ml. 498 ml. 548 ml. 505 ml. 501 ml. 495 ml. 503 ml.  507 ml. 512 ml. 

Umidade do 

ar 

78 % 76 % 69 % 75 % 73 % 77 % 78 % 79 % 78 % 77% 

Temperatura 20° Max. 

16° Mín. 

20° Max. 

14° Mín. 

18° Max. 

15° Mín. 

20° Max. 

14° Mín. 

21° Max. 

14° Mín. 

21° Max. 

17° Mín. 

22° Max. 

17° Mín. 

23° Max. 

16° Mín. 

24° Max. 

17° Mín. 

25° Max. 

17° Mín. 

Tabela 1: Monitoramento dos dias no mês de maio. 

 



COMPARATIVO  

 Água Potável Água de Reuso Água de 

Condensação 

PH 6,22 0,5 5,84 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 

1 ppm 4 ppm 8 ppm 

Condutividade 296 s/cm² 13 s/cm² 205 s/cm² 

 

O resultado mostra que a água tem baixa concentração de sólidos dissolvidos e com 

características ácidas devido ao pH e condutividade baixa, para a correção dessa corrosão ácida, 

seria necessário o tratamento com alcalinizantes (produtos à base de soda ou de barrilha leve). 
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