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RESUMO: Utilizando os aparelhos de ar condicionados como fontes propulsoras de 

água de reuso para instituições de ensino, o presente artigo propôs um estudo quali-

quantitativo desses dispositivos, para apresentar soluções sustentáveis que 

amenizem o consumo dos recursos hídricos no Sertão Central. De acordo da 

produção mensal estimada de 61 m³ oriundos de 105 aparelhos, assim como os 

resultados obtidos das análises dos principais parâmetros de controle e qualidade de 

águas, o estudo mostrou uma fonte plausível a ser explorada, como forma de 

amenizar o consumo de água em até 8 % ao mês no campus, se comportando 

assim como uma fonte viável e segura para reutilização para fins de reuso direto. 

Palavras–chave:  Ar condicionado, reúso, quantificação. 

  

QUANTIFICATION AND CHARACTERIZATION DEVICES OF AIR 
CONDITIONED WATER FOR A PROPOSAL FOR REUSE DIRECT 

ON-CAMPUS IFCE QUIXADÁ 
 

ABSTRACT: Using air conditioners appliances as driving sources of water reuse for 

educational institutions, this paper proposed a qualitative and quantitative study of 

these devices, to present sustainable solutions that mitigate the consumption of 

water resources in Central Hinterland. According estimated monthly production of 61 

105 m³ coming appliances, as well as the results of the analysis of the main 

parameters of control and quality of water, the study showed a plausible source to be 

explored as a way to soften water consumption by up to 8% per month on campus. 

Behaving as a viable and reliable source for reuse for reuse purposes in direct.  
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de valor inestimável e fundamental para o 

equilibro homeostático do planeta, principalmente devido a sua relevância 

estratégica e indispensável para manutenção da qualidade de vida dos 

ecossistemas, para a economia e para os ciclos biogeoquímicos e climáticos.  De 

acordo com Tucci (1995), os recursos hídricos são finitos, no planeta, menos de 3 % 

da água do mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada nas 

regiões polares ou em rios e lagos subterrâneo, o que dificulta sua utilização pelo 

Homem.  

A caracterização hídrica do semiárido é ratificada pelo alto índice de 

evapotranspiração com baixa precipitação média anual, com uma grande 

variabilidade temporal e espacial das chuvas, que são fortemente concentradas em 

quatro meses, sendo eles de fevereiro a maio (MARENGO, 2011). Ainda assim, não 

há uma continuidade para o início nem para o fim do período de chuvas, onde a falta 

de água, o elevado índice de pobreza que assola a população, e juntamente com 

ausência de políticas públicas eficientes, acabam intensificando o sofrimento da 

população mais vulnerável. (PEREIRA et al. 2010 e REBOUÇAS, 2004). 

Dentro dessa realidade, se faz necessário adotar práticas mais sustentáveis 

para diminuir a pressão sobre o uso dos recursos hídricos, de forma a criar novos 

meios para o suprimento de água potável (coletivo ou individual), e até alternativas 

tecnológicas que visem e permitam aperfeiçoar e racionalizar o uso da água em 

escala local, uma vez que a disponibilidade de água é crucial para o 

desenvolvimento da região. 

Nesse contexto, obedecendo sempre a premissa acima, temos o uso dos 

aparelhos de ar-condicionado, como uma ferramenta de amenização dos efeitos 

severos do clima no estado, principalmente devido a sua elevada temperatura 

média, cerca de 29 à 30ºC (FUNCEME 2015). Esses equipamentos são destinados 

a climatizar o ar em um recinto fechado, mantendo sua temperatura e umidade 

controladas por certo período de tempo. O dispositivo tem como modo de 

funcionamento a expulsão do ar quente sugado pelo evaporador para fora, através 

da unidade condensadora, e a emanação do ar frio através do mesmo evaporador 
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que fica dentro do ambiente, trabalhando sempre em equilíbrio com o condensador 

externo. Devido a sua dinâmica de resfriamento, os mesmos têm como rejeito uma 

água oriunda do contato da umidade relativa presente no ar com as serpentinas, 

cuja temperatura é na ordem de 7ºC de refrigeração, contendo gás em baixas 

temperaturas, condensando a água antes presente no ambiente em forma de 

umidade. 

  
Imagem 01: Ilustração da ação de funcionamento e condensação da água nos ar-

condicionado dos modelos splint. Fonte: Google Imagens.  

Pensando em minimizar esses impactos ocasionados pela escassez de água 

no Nordeste, este trabalho propõe a viabilidade de uma nova e eficiente fonte 

alternativa de suprimento de água, através do estudo da viabilidade de captação da 

água expelida dos condicionadores de ar, juntamente com sua caraterização físico-

química, como forma de analisar qualitativa e quantitativamente essas águas, para 

tentar compará-las com as portarias de legislação para controle de qualidade de 

água para abastecimento humano, a fim de apresentar soluções sustentáveis que 

mitiguem a dependência do consumo de água em instituição de ensino. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Ceará – campus de 

Quixadá, município esse, que se encontra na Depressão Sertaneja com um clima 

semiárido e vegetação característica da Caatinga, com uma altitude de 190 metros 

(IPECE, 2012). A temperatura média anual da cidade é de 27.7°C, com umidade 

relativa média anual variando entre 60 e 80 % (FUNCEME, 2015). A pluviosidade 
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média anual é de 818 mm, concentrando-se de fevereiro a abril, com taxas de 

evapotranspiração na ordem de 1500 mm - 2000 mm anuais (IPECE, 2012). 

A metodologia deste trabalho foi constituída em 3 etapas: Na primeira fez-se 

um levantamento de dados, com o intuito de identificar as características mais 

relevantes ao estudo, como por exemplo: a quantidade e modelos dos 

condicionadores de ar do Campus com seus respectivos British Thermal Unit 

(BTU’s), horário médio de funcionamento diário, a umidade relativa do ar, 

temperatura média do ar local, capacidade de armazenamento das infraestruturas, 

formas de utilização das salas dos aparelhos monitorados, volume de água 

consumida pela instituição, dentre outros fatores. Em seguida, foram realizadas na 

segunda etapa, 33 coletas, em um período de 1 mês, onde se captou a água 

proveniente dos condicionadores de ar, em diferentes horários, para tentar estudar 

as influencias e interdependências dos fatores externos estudados na quantificação 

do volume produzido de água, a fim de obter uma calibração padrão usando 

métodos estatísticos com auxílio do software Excel, para tentar observar a produção 

média de água por potência de ar condicionado fixando algumas variáveis. 

 Por fim, na última etapa, foram feitas análises das águas dos condicionadores 

de ar, como forma de obter dados quali-quantitativos para suas características físico-

químicas, comparando-as com os parâmetros estabelecidos por portarias da 

legislação de controle para qualidade de águas. Sendo os mesmos, medidos 

semanalmente, durante todo mês de monitoramento (Junho/2014), nos intervalos de 

09 às 10 horas e 14 às 16 horas. Os parâmetros analisados foram; pH, temperatura, 

dureza, condutividade, alcalinidade, cloretos e turbidez, todas em duplicata seguindo 

as normas estabelecidas pelo Standard Methods for Water and Wastewater (APHA, 

1992). 
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Gráfico 01: Monitoramento da umidade relativa do ar no mês de junho de 2014.                     

Fonte: FUNCEME 2014. 

Os resultados obtidos pelas análises, foram comparados com parâmetros da 

portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) de número 357 de 2005. Os dados de volume foram 

comparados com os dados de consumo de água mensal do campus na ocasião, 

resultando uma resposta quanto à viabilidade do estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando o contexto é produção de água proveniente da condensação nos 

aparelhos de ar-condicionados, a quantificação torna-se sujeita a variações e 

imprecisões, principalmente devido o tema ser pouco estudado como fonte de reúso. 

De posse dos resultados obtidos no gráfico 02, acredita-se que a volatilidade dos 

resultados, é prova da dinâmica do ambiente em que se encontram os 

condicionadores de ar, sendo necessário, para se estimar com mais exatidão, 

associar os volumes coletados aos mais diferentes fatores, como a umidade relativa 

da região na hora da coleta, número de pessoas ou forma de utilização da sala e o 

isolamento do ambiente, para só assim garantir uma maior precisão da quantificação 

na produção de água do aparelho. 
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Figura 02: Produção estimada de água por hora de acordo com a potência do aparelho. 

A princípio, observou-se, que, com o aumento da potência do ar-condicionado, 

consequentemente aumentava o volume de água condensada, porém constatou-se 

que esse crescimento perde sua proporcionalidade a partir da coleta respectiva ao 

volume de 2,9 L de 24 mil BTU’s, ficando a partir daí, difícil de se estimar seu 

comportamento, tendenciando a curva a uma série não linear. Acredita-se que, esse 

comportamento é resultado do decrescimento da umidade relativa interna do 

ambiente. Especificações técnicas de fabricantes de condicionadores de ar, 

apontam que os aparelhos decrescem em até 30% a umidade do ar no ambiente 

refrigerado, diminuindo assim a condensação e consequentemente seu potencial de 

produção de água.  

A partir da contabilização do número total de aparelhos e suas respectivas 

potências, estimou-se a produção total de água a ser reaproveitada pelo sistema no 

campus, para então, projetar um cenário de reutilização dessas águas. 

Tabela 01. Quantidade de condicionadores de ar com suas respectivas potências, 
modelos e estimativa de horas de funcionamento diárias. 

Potência 
BTU’s 

Volume 
médio/h 

Quantidade 
aparelhos 

Modelos Horas de 
funcionamento/dia 

Volume. 
Aparelho/Dia 

7.000 0,6 1 Janeleiro 6 3,6 
9.000 0,8 5     Split 8 32,0 
12.000 1,4 10     Split 8 112,0 
18.000 1,6 25     Split 8 320,0 
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Para efeito de cálculo da produção total de água do campus, tomamos como 

base os volumes encontrados nas coletas, onde em seguida multiplicamos pelas 

horas de funcionamento diárias de cada aparelho, seguido do número de aparelhos 

existentes na respectiva potência, achando assim a produção média diária de água 

proveniente dos condicionadores de ar no campus. Em seguida, multiplicamos por 

30 e dividimos por 1000, para obter o valor mensal em m³ de água, com o objetivo 

de comparar a economia e viabilidade do sistema de reuso quando comparado com 

os dados de consumo mensal da instituição. Em suma, descobrimos um potencial 

médio de aproximadamente 61 m³ de água mensal sendo expelidas por esses 

aparelhos, o que correspondendo a 7,8% do volume de água utilizada pela 

respectiva unidade de educação em um mês (780m³), proporcionada por um 

contingente de aproximadamente 1000 pessoas, dentre alunos, servidores e 

professores, denotando assim o quanto pode ser significativa à redução do consumo 

de água se a proposta de reúso fosse implantada no campus. 

Tabela 02. Resultados das análises físico químicas da água dos aparelhos de ar 
condicionado. IFCE, 2014. 

22.000 2,0 5     Split 8 80,0 
24.000 2,9 24     Split 8 556,8 
27.000 4,8 18     Split 8 69,2 
30.000 2,5 4     Split 8 80,0 
36.000 2,0 4     Split 6 48,0 
48.000 2,0 5     Split 8 80,0 
60.000 2,0 4    Split 4 32,0 
TOTAL 22,6 105  840 h /dia 2032,6 L/d 
Produção estimada por mês------------------------------------------------ 61,07 m³ 

PARÂMETROS UNIDADES VALORES 
ENCONTRADOS 

MÉDIA 2914/2011 
M.S 

357/05 
CONAMA 

pH -- 6,68 à 7,79 7.19 6,0 – 9,0 6,0 a 9,0 
ALCALINIDADE mg/l 0,952 à 1,002 0,977 SR SR 

DUREZA mg/l 0 à 9,30 4,65 500 SR 

CLORETOS mg/l 0 0 250 Até 250 
CONDUTIVIDADE µs/cm 10,13 à 20,69 14,41 SR Até 50 
TEMPERATURA Celsius 20 à 25,5 23,6 SR SR 

Legenda: Ministério da saúde(M.S); Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); MicroSiemens 
(µs): Sem restrições (SR) 
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Conforme ilustrado na tabela acima, os resultados das análises do Potencial 

hidrogeniônico (pH) variaram de 6,68 à 7,79 com média de 7,19. O pH representa a 

concentração de íons hidrogênio (H+) na solução, dando uma indicação sobre a 

condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A Resolução Conama nº 

357/05 estabelece para rios de água classe 2 um pH entre 6 e 9. Segundo FAO 

(1974) a faixa normal de pH da água para irrigação é de 6,5 a 8,4. Como os valores 

não ultrapassaram o estabelecido em ambas comparações, a água está em 

condições ideais para utilização na irrigação. 

A alcalinidade média variou entre 0,952 e 1,0021, cloretos valor zero, a dureza 

média total foi de 0,97 mg de CaCO3. A condutividade obteve um valor médio de 

14,4 µs/cm. De acordo com os resultados dos parâmetros de temperatura, verificou-

se que a mesma variou de 20ºC a 25,5ºC durante o período amostral. 

Quanto aos parâmetros de dureza, alcalinidade, PH e cloretos, os valores 

estão bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde na Portaria 2914 de 

Dezembro de 2011, tornando a água ideal para o reuso, com fins de irrigação sendo 

classificada como classe especial (tipo 1). Faz-se necessário ainda, analises de 

metais, visto que o valor médio da condutividade elétrica foi 14,9 µs/cm micros 

Siemens, assim como análises microbiológicas para concluir quanto ao possível uso 

para abastecimento humano.  

Valores de condutividade altos sugerem a presença de íons, que por sua vez 

podem ser misturados com a água durante o processo de condensação, visto que 

para valores baixos, a água é considerada ultrapura, que por ser super instável, 

absorve contaminantes do meio para se estabilizar. Valores de condutividade 

superior a 20,69 foram constatados por vários autores, durante pesquisas sobre 

parâmetros quantitativos da água da chuva, como observado por Giacchini (2010), 

decorrente do arraste de íons presente na atmosfera com CO2. Atualmente não 

existem padrões em legislação nacional para condutividade em corpos d’água. 

 
CONCLUSÕES 

No quesito produtividade, foi constatado, que com uma produção de 

aproximadamente 61 m³/mês de água por mês, a reutilização dessa água se torna 
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uma fonte plausível a ser explorada, como forma de amenizar o consumo de água 

proveniente dos poços semi-artesianos que alimentam a faculdade diariamente, 

reduzindo a um fator de 7,9 % o consumo de água no campus ao mês. 

No quesito análises físico-químicas, de acordo com os resultados obtidos, a 

água comportou-se como uma fonte viável e segura para reutilização para fins de 

reuso direto no campus, principalmente para lavagens de calçadas, carros, irrigação 

de jardins, banheiros e laboratórios. Isso se dá devido ao fato de não ter sido 

constatado variações significativas no decorrer dos resultados das análises quando 

comparadas aos parâmetros máximos exigidos. 

Em suma, a alternativa de reúso aqui descrita, reforça a viabilidade de oferecer 

para instituição, uma alternativa viável e sustentável para o reaproveitamento dessas 

águas para diversos fins, concluindo e justificando as potencialidades dos aparelhos 

de ar-condicionado para a produção de água. Entretendo, estudos complementares 

se fazem necessários para determinar com exatidão os volumes e as variáveis que 

mais influenciam nessa produção, assim como análises microbiológicas para 

justificar seu uso para consumo humano. 
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