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RESUMO

A cada ano a Terra tem sofrido grandes impactos ambientais, por isso, a atual situação da população mundial é a de uma sociedade que tem 
vivido na busca por estratégias na tentativa de salvar o seu planeta. Um dos recursos que mais precisam de atenção é a água, pois além de ser 
poluída desenfreadamente, é desperdiçada a níveis significativos trazendo preocupação a respeito de sua falta. Então, procurar fontes 
alternativas de recursos ou utilizar de maneira correta os que são indispensáveis são alguns dos métodos utilizados para aplicação de práticas 
sustentáveis no planeta. Por isso, o reaproveitamento da água é uma das técnicas que mais tem crescido, porque, além de ser uma das mais 
baratas e simples, é emergencial. Diante disso, o presente trabalho abordará a aplicação desse método na água descartada pelos drenos dos 
aparelhos condicionadores de ar da Faculdade Estácio São Luís para fins não potáveis, como rega de plantas, lavagem de algumas vidrarias dos 
laboratórios, lavagem geral dos blocos, descargas sanitárias e jardinagem. Tendo como objetivos a análise dos parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos e a quantificação do desperdício da água que é descartada pelos aparelhos do bloco B da instituição. Para realização das análises, 
parâmetros foram pré-determinados: temperatura, condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade, oxigênio, pH, coliformes totais e 
Escherichia coli. Os sete primeiros foram encontrados utilizando o medidor multiparâmetro HI-9828, enquanto que os dois últimos foram 
encontrados utilizando o método de substrato cromogênico-fluorogênico. Os resultados foram comparados com a Resolução Nº 357/05 e com a 
Portaria Nº 2914/11 estabelecidos pelo CONAMA e pelo Ministério da Saúde. O recolhimento das amostras de água do bloco B foi realizado, a 
princípio, no turno noturno utilizando uma garrafa pet de 500 mL. O bloco possui 29 salas com 1 a 3 condicionadores de ar cada uma e já foram 
realizadas 10 coletas em aparelhos de 48.000 e 58.000 Btu’s, logo, esse processo ainda está em andamento. Como o tempo de descarte da água 
depende de fatores variantes, os resultados encontram-se entre 5 a 16 min. Projeções diárias, mensais e anuais foram realizadas e os resultados 
mostras que são descartados 447,7 L/dia, 8.954 L/mês e 107.448 L/ano de água apenas por 10 condicionadores de ar. Alguns aparelhos foram 
selecionados para realização dos testes físico-químicos e bacteriológicos e dos resultados foi observado que a maioria dos parâmetros estão de 
acordo, com exceção do nível de oxigênio, presença de E. Coli e de coliformes totais. A contaminação da água provavelmente se deve ao grande 
nível de sujeira e exposição da encanação. Por isso, o próximo passo é determinar o nível de contaminação, a saber se é necessária a troca da 
tubulação. Com o desenvolvimento desse trabalho é possível observar o grande nível de desperdício de água que ocorre durante o 
funcionamento dos aparelhos condicionadores ar, trazendo a importância do seu reaproveitamento. Além disso, a efetivação da pesquisa 
determinará o potencial sustentável da instituição, visto que terá significante atuação na contribuição para redução de desperdício de água na 
capital do Maranhão.
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