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1. RESUMO   

Levando em conta o cenário atual da crise hídrica nas grandes cidades e seu 

crescimento urbano desordenado a captação de água de chuva hoje é uma 

realidade para muitos moradores de São Paulo.  Neste contexto, destaca-se a 

possibilidade de se reutilizar, as águas captadas em lavagem de pisos, descargas 



sanitárias e em hidrantes. Neste estudo, as amostras provenientes de uma fonte de 

capitação situada na faculdade serão avaliadas utilizando técnicas analíticas que 

irão permitir a determinação dos padrões de qualidade para a utilização desta água 

com segurança. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A água de chuva e de ar condicionado, a partir da condensação do ar, 

apresenta uma matriz hídrica com características físico-químicas desconhecidas em 

alguns casos, sendo necessário o estudo de sua qualidade para o melhor 

aproveitamento deste bem tão valioso. 

    A Faculdade de Tecnologia de Itaquera utiliza a água de chuva e ar 

condicionado nas finalidades em lavagem de pisos, descargas sanitárias e nos 

hidrantes. Com isso está colaborando com a economia de água portável e a 

preservação do Meio Ambiente.  

As amostras são coletadas de uma fonte de captação situada no local, sendo 

efetuadas as seguintes analises química pH, íons cloreto e espécies metálicas. Os 

teores obtidos permitem um destino apropriado para que a água seja utilizada com 

segurança. 

3. OBJETIVOS 

Este estudo tem o objetivo de avaliar as características físico-químicas  da 

água de captação de chuva e ar condicionado  

4. METODOLOGIA 

AMOSTRAS DE ÁGUA : as amostras de água contaminada foram coletadas do 

sistema de reuso de água em garrafas plásticas de bebidas (1,5L ). A amostra da 

fonte de água foi coletada a partir do sistema de coleta de água situado na Fatec de 

Itaquera. Ela foi armazenada de forma a garantir a não interferência de 

contaminantes e alteração de suas características. Para isto alguns cuidados 

deverão ser observados, incluindo a medida do pH da amostra no momento da 

coleta. Neste estudo, as amostras de água provenientes do reservatório foram 



avaliadas utilizando técnicas analíticas que permitiram a determinação dos teores 

químicos presentes nas amostras para a utilização desta água, conforme 

determinação dos órgãos supervisores. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A água do reservatório de captação da água de chuva e de ar condicionado 

foi analisada por cromatografia de íons apresentando os teores de cobre , zinco e 

chumbo, cloretos e sulfatos obtendo os valores de  0,025 mg L-1, 0,03 mg L-1 e 0,01 

mg L-1, 6,47 mg L-1  , 8,87 mg L-1   respectivamente conforme apresento no Gráfico 

1. 

 

 

GRÁFICO 1: Concentração de íons (mg L-1) presentes na água de reuso 

determinados por cromatografia de íons. 

 

Considerações finais  

 De acordo com as amostras coletadas e analisadas, verificou-se que os 

resultados atendem as exigências técnicas do CONAMA e da portaria NBR15527; 

portanto, a água possui todas as propriedades para ser utilizada como água de 



reuso. As metodologias utilizadas neste trabalho serão utilizadas em amostras de 

água de reuso de ar-condicionado para futura comparação. Também serão 

realizadas análises de metais através da técnica de absorção atômica. 
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