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RESUMO

A sustentabilidade é definida como sendo o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual e futura garantindo a preservação 
do meio ambiente e o desenvolvimento social. Tendo em vista que o desperdício de água é muito grande em escala mundial faz-se necessário o 
desenvolvimento sustentável. O presente trabalho teve como objetivo analisar os parâmetros físico-químicos e quantificar o desperdício da água 
que saem dos aparelhos de ar condicionado da Faculdade Estácio de Natal. A efetivação do presente trabalho contribuirá com redução de gastos 
com água, além de envolver os alunos de forma a conduzir conceitos estratégicos para construção de um sistema para captação da água nos 
condicionadores de ar na IES. As análises dos parâmetros físico-químicos analisados foram pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos (SDT). Os 
resultados do pH da água nas amostras mostraram que nos aparelhos de 22 BTU foram obtidos o resultado de um pH levemente básico de 
aproximadamente 7,13, no de 30 BTU foram de 7,07 levemente básico. Também foram feitas as análise do pH da água do bebedouro, da torneira 
e da água destilada, sendo os resultados apresentado os valores de 6,49; 6,47 e 5,87; respectivamente. Os resultados de sólidos totais dissolvidos 
foram para o de 22 BTU 3,47 mg/L; para o de 30 BTU 1,06 mg/L; para a da água do bebedouro 8,27 mg/L, para a da torneira 9,81 mg/L e para a 
agua destilada 0,210 mg/L. Os resultados foram confrontados com a Resolução CONAMA 357/2005, na qual foi observado que todos os 
resultados estão dentro do limite permitido para uma água potável. Para o parâmetro condutividade os valores encontrados foram para de 22 
BTU de 69,4 µS.cm-1, para o de 30 BTU de 21,3 µS.cm-1,  para o do bebedouro de 165,6 µS.cm-1, para o da torneira de 196 µS.cm-1 e da água 
destilada de 4,28 µS.cm-1. Para os resultados quanto ao desperdício da água nos 36 aparelhos de condicionadores ar de 22.000 e 30.000 BTUs 
(British Thermal Units - Unidade Térmica Britânica) do prédio do bloco B. Os resultados mostram que em 01 hora/dia/mês é desperdiçado em 
média 848,7 L. Fazendo a projeção em 05 hora/dia/mês tem-se um total de 4.243,6 L e projetando em 10 hora/dia/mês, tem-se 8.487,2 L. A água 
desperdiçada será utilizada para limpeza geral e jardinagem contribuindo para a IES uma economia de 5% na fatura da conta da água. Com esse 
trabalho foi possível observar o desperdício de água que existe durante o funcionamento dos aparelhos de condicionadores ar, logo se pode ver à 
necessidade do reaproveitamento desta água.
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