
      
 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

1 

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  

 

APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO DE APARELHOS 

CONDICIONADORES DE AR EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 
Anna Elis Paz Soares 1; Amanda Rafaely Monte do Prado 2 & Simone Rosa da Silva 3 

 

 
RESUMO – O presente estudo objetivou avaliar a oferta de água proveniente da condensação dos 
aparelhos de ar condicionado no campus Benfica da Universidade de Pernambuco, formado por 
duas Unidades de Educação: a Escola Politécnica de Pernambuco e a Faculdade de Ciências da 
Administração de Pernambuco. A metodologia empregada consistiu no cadastro dos equipamentos, 
identificando o modelo, fabricante, potência e frequência de uso; coleta de água para determinação 
do volume produzido e para análise dos parâmetros de qualidade; e análise dos dados obtidos 
quanto a possibilidade de aproveitamento da água de condensação oriunda dos aparelhos 
condicionadores de ar como fonte alternativa de água no campus. Adotando algumas premissas, os 
testes realizados no campus estimaram uma produção diária de 3,72 m³ de água e mensal de 82 m³, 
o que representa aproximadamente 9,5% do consumo médio mensal de água do Campus. Esse 
volume poderia ser armazenado e utilizado para limpeza das áreas de convivência, banheiros e rega 
de áreas verdes. Além de promover o uso racional da água no campus, o aproveitamento da água 
condensada poderia gerar uma economia de cerca de 850 reais por mês. 
 
ABSTRACT– The present study aimed to evaluate the supply of water from the condensation of air 
conditioning units on the Benfica campus of the University of Pernambuco, formed by two 
Education Units: the Polytechnic School of Pernambuco and the Faculty of Administration Sciences 
of Pernambuco. The methodology used consisted of registering the equipment, identifying the 
model, manufacturer, power and frequency of use; water collection to determine the volume 
produced and to analyze quality parameters; and analysis of the data obtained regarding the 
possibility of using condensation water from air conditioning units as an alternative source of water 
on campus. Adopting some premises, the tests carried out on the campus estimated a daily 
production of 3.72 m³ of water and a monthly production of 82 m³, which represents about 9.5% of 
the average monthly water consumption of the Campus. This volume could be stored and used to 
clean living areas and bathrooms, and to green areas irrigation. In addition to promoting the rational 
use of water on campus, the use of condensed water could generate savings of around 850 reais per 
month. 
 
Palavras-Chave – Uso racional de água, Fontes alternativas de água, Reúso.  
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos hídricos envolve três níveis distintos: macro, meso e micro. O nível 

macro compreende os sistemas hidrográficos, focando nas ações governamentais para gestão de 

bacias hidrográficas e corpos hídricos, em que se destaca a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), instituída pela Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997), que estabelece instrumentos para a gestão 

dos recursos hídricos de domínio federal. O nível meso está focado nos sistemas urbanos de 

abastecimento de água e de coleta de esgoto sanitário. Por último, o nível micro compreende os 

sistemas prediais e os usos finais da água (MOURA, 2015; OLIVEIRA, 1999; SANTOS, 2010).  

A promoção da conservação da água em edificações é parte fundamental na gestão da 

demanda urbana da água. Ao mesmo tempo, promove a sustentabilidade nos demais pilares, na 

medida em que reduz o volume de esgoto produzido, barateando tanto o custo de operação da 

estação de tratamento de água quanto da estação de tratamento de esgoto, redistribuindo a oferta de 

água potável e garantindo a sustentabilidade das bacias hidrográficas e do meio ambiente. 

Os aparelhos condicionadores de ar são utilizados em larga escala em todos os tipos de 

prédios: residenciais, comerciais, públicos, privados e industriais. A utilização desses aparelhos 

gera uma água residual, derivada da umidade do ar do ambiente interno que é condensada e enviada 

para o ambiente externo. Na maioria dos casos, sua destinação final é o descarte de forma 

inapropriada. Quando se considera um aparelho isolado, o volume de água produzido pode não ser 

significativo. Mas, especialmente em prédios públicos e comerciais, a quantidade de aparelhos 

funcionando ao mesmo tempo pode ser considerável, assim como a quantidade de água condensada.  

Sousa et al. (2017) realizaram análise quantitativa e qualitativa da água condensada de 42 

aparelhos de ar condicionado localizados na unidade predial B da Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP). A análise permitiu estimar a vazão média gerada na área estudada em 30 

m³/mês. Quanto à qualidade da água, foram avaliados os parâmetros pH, alcalinidade, cloretos, 

condutividade, dureza e turbidez de acordo com a Portaria MS 2.914/2011 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011), que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água para uso humano. Os 

resultados indicaram que os valores dos parâmetros analisados se encontravam abaixo dos limites 

estabelecidos pela Portaria. Sendo assim, a água seria inapropriada para uso humano, podendo ser 

reutilizada em limpeza de áreas internas e externas, jardinagem, na descarga de vasos sanitários, 

entre outros. 
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Assim como esse, outros estudos vêm demonstrando a viabilidade do aproveitamento da água 

condensada de aparelhos de ar condicionado para fins não potáveis (CARVALHO et al., 2012; 

CATAPRETA e FREITAS, 2017; LIMA et al., 2015; MOTA et al., 2011; NUNES et al., 2016). 

Em regiões de clima quente e úmido, como na cidade de Recife, em que o uso desses aparelhos se 

torna inevitável para a amenização da temperatura nos ambientes internos, esse tipo de alternativa 

pode se tornar ainda mais vantajosa. 

Nesse contexto, o presente estudo visa avaliar o aproveitamento da água de condensação de 

aparelhos condicionadores de ar como fonte alternativa de água, através de estudo de caso realizado 

no Campus Benfica da Universidade de Pernambuco - UPE. 

 

2. METODOLOGIA 

Para verificação da possibilidade de aproveitamento da água proveniente da condensação dos 

equipamentos de ar condicionado, foi realizado o cadastro dos equipamentos, identificando o 

modelo, fabricante, potência e frequência de uso. Foram realizadas coletas de água em alguns 

equipamentos do Campus Benfica para determinação do volume produzido e também para análise 

dos parâmetros de qualidade. Os valores obtidos da análise qualitativa, realizada no laboratório de 

química da Escola Politécnica de Pernambuco - POLI, foram comparados com os limites 

estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

2.1. Área de estudo 

O Campus Benfica é formado por duas Unidades de Educação: a Escola Politécnica de 

Pernambuco - POLI e a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP, que 

juntas formam o campus com maior representatividade de alunos de graduação presencial da UPE 

(32%). Embora constituam um único campus, as duas Unidades são totalmente independentes entre 

si no que diz respeito à estrutura física, sendo instaladas em terrenos vizinhos. 

O campus tem funcionamento de segunda à sexta com expediente das 07 às 22 horas, 

constituindo três turnos de aulas (manhã, tarde e noite). Aos sábados, o funcionamento é nos turnos 

da manhã e tarde, das 07 às 17 horas, embora o número de turmas com aulas seja reduzido, 

principalmente no sábado à tarde. A Figura 1 representa a vista aérea dos terrenos do campus. 
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Figura 1 – Vista aérea dos terrenos do campus Benfica. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Google Earth (2018). 
 

 
O terreno da POLI tem uma área total de 9.380 m² e 8.860 m² de área construída, 

subdivididos em 11 blocos denominados por letras (de A à K), nos quais estão localizadas as salas 

de aula dos cursos de Engenharias e Física dos Materiais, laboratórios, biblioteca, setor 

administrativo e banheiros. A demanda de água da Unidade é atendida exclusivamente por um poço 

de 120 metros de profundidade, monitorado pela concessionária local apenas para cobrança de taxa 

de esgoto, já que ainda não foi implantada a cobrança pelo uso da água subterrânea em 

Pernambuco. 

A estrutura da FCAP é composta por três blocos: A, B e C. Assim como a POLI, a FCAP 

possui uma biblioteca, um restaurante terceirizado e um auditório, além das salas de aula, salas de 

administração, copas, duas guaritas e área de estacionamento. Nesta unidade também funciona a 

Escola do Recife, com turmas de ensino fundamental e médio no turno da tarde. No ano de 2017, a 

Escola contava com 240 alunos matriculados, o que representa 11% da população da Unidade. A 

única fonte de água potável que atende o prédio é a concessionária local. 

No ano de 2017, a população efetiva do Campus Benfica era de 5.968 pessoas, sendo 3.860 

na POLI e 2.108 na FCAP. O consumo médio mensal de água do campus era de 871 m³. 

Individualmente, o consumo médio mensal da POLI e FCAP era de 409 m³ e 462 m³, 
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respectivamente. Os dados demográficos foram obtidos a partir do Relatório de Atividades da UPE 

(UPE, 2018). Para a obtenção da população efetiva, foram considerados: alunos de graduação, pós-

graduação e nível fundamental e médio (para a FCAP, que possui Escola de Aplicação), professores 

e demais servidores efetivos. O histórico de consumo das Unidades foi obtido através das contas de 

água e das leituras dos hidrômetros realizadas in loco. 

 

3. RESULTADOS 

Para determinação do potencial de produção de água a partir da condensação dos aparelhos 

de ar-condicionado, o quantitativo de equipamentos foi elencado com o apoio dos gestores de água 

no ano de 2018. Na POLI, tem-se um total de 213 equipamentos, dos quais 74,18% são do tipo 

Split; na FCAP, de um total de 107 aparelhos, 86,29% são Split, como mostra a Tabela 1. Nas duas 

Unidades, os equipamentos variam bastante quanto ao fabricante, potência, data de instalação, idade 

e horas de funcionamento durante o dia. 

 
Tabela 1 – Números de aparelhos de ar condicionado por tipo e por Unidade de Ensino 

Unidade N° Aparelhos Split N° Aparelhos tipo janela Total 
POLI 158 55 213 
FCAP 107 17 124 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No ano de 2014, Nunes et al. (2016) realizaram coleta de água em sete pontos da POLI, 

totalizando oito equipamentos, uma vez que mais de um aparelho pode estar conectado a mesma 

saída de água, e obtiveram as vazões médias da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Média da produção de água dos aparelhos de ar condicionado da POLI 

Amostra Capacidade Vazão média por equipamento (L/h) 
1 2x 48.000 BTUs 4,52 

1,69 
3,16 
1,99 
1,29 
2,8 
1,72 
2,45 

2 60.000 BTUs 
3 48.000 BTUs 
4 48.000 BTUs 
5 9.000 BTUs 
6 12.000 BTUs 
7 48.000 BTUs 

Média  
Fonte: Nunes et al. (2016). 
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No ano de 2018, durante a realização desse estudo, foram coletadas amostras de três pontos 

na FCAP, totalizando nove aparelhos, cujas vazões estão expressas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Média da produção de água dos aparelhos de ar condicionado da FCAP 

Amostra Capacidade 
Vazão média por equipamento 

(L/h) 
Manhã Tarde Noite Média 

1 4x 22.000 BTUs 0,88 0,85 0,81 0,85 
2 4x 22.000 BTUs 1,32 1,56 1,55 1,48 
3 1x 12.000 BTUs 1,40 1,34 1,37 1,37 

Média     1,23 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se que não há uma relação direta entre a vazão média de água produzida pelos 

aparelhos de ar condicionado com a capacidade dos mesmos. Uma série de outros fatores pode 

influenciar a condensação, a saber: temperatura, umidade relativa, idade e estado de conservação do 

equipamento, horas de uso, entre outros. A vazão mínima por equipamento encontrada na POLI foi 

de 1,69 L/h e a máxima 4,52 L/h. Na FCAP, as vazões mínima e máxima encontradas foram, 

respectivamente, 0,85 e 1,48 L/h. Para obter uma estimativa da produção de água dos equipamentos 

de ar condicionado existentes no Campus Benfica, adotou-se a menor vazão média dentre as 

encontradas para cada Unidade como a produção dos demais aparelhos. Para o tempo de 

funcionamento, foi adotado oito horas diárias e 22 dias por mês. Os resultados estão na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Produção de água estimada dos ar condicionados do Campus Benfica 

Intervalo 
de tempo 

Horário de 
funcionamento 

(horas/dia) 

Vazão 
mínima 

(L/h) 

Nº de 
aparelhos 

Vazão 
gerada 
(L/h) 

Volume total 
produzido (L) 

Dia mês 

POLI 8 1,69 213 359,97 2.879,76 63.354,72 
FCAP 8 0,85 124 181,05 843,20 18.550,40 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Considerando todos os aparelhos das Unidades ligados nas condições pré-estabelecidas, a 

vazão de água seria de 360 L/h na POLI e 181 L/h na FCAP. Mensalmente, poderiam ser 
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reaproveitados 63,4 m³ de água na POLI e 18,6 m³ na FCAP. Ressalta-se que os valores obtidos 

devem variar para mais ou menos em função das premissas adotadas. O volume de água produzido 

não apresentou relação direta com a potência dos equipamentos e pode sofrer influência de diversos 

outros fatores, como explicitado anteriormente. No entanto, é fato que um volume de água é gerado 

diariamente e que este pode ser reaproveitado dentro do campus para rega das áreas verdes, 

lavagem de pisos e até mesmo nas descargas. Para tanto, seria necessário investimento para 

construção de reservatório de armazenamento e canalização dos pontos de saída até o reservatório.  

Vários autores têm realizado análises de qualidade da água proveniente da condensação de 

aparelhos de ar condicionado para verificar as possibilidades de emprego da mesma nas atividades 

diárias e economizar a água potável para fins mais nobres. Os resultados obtidos até no momento 

apontam para a possibilidade de uma fonte alternativa de água potável (CATAPRETA e FREITAS, 

2017; CARVALHO et al., 2012; LIMA et al., 2015; SOUSA et al., 2017).  

Também foram realizadas coletas para análise da qualidade da água na POLI e FCAP, no 

ano de 2018. Na Tabela 5 são apresentados os resultados destas análises e um comparativo com a 

Portaria nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011) e com outros estudos.  

 

Tabela 5 – Análise comparativa da qualidade da água dos ar condicionados do Campus Benfica  

Parâmetros 
Ponto 

1 
FCAP 

Ponto 
1 

POLI 

Ponto 
2 

POLI 

Ponto 
3 

POLI 

Portaria 
MS 

Catapreta; 
Freitas 
(2017) 

Sousa 
et al. 

(2017)  

Lima 
et al. 

(2015) 

Ph 6,86 6,68 6,25 6,12 6,0 a 9,5 7,95 6,7 6,7 

Condutividade 
(μS/cm) 

66 65 46 27 - 94 39,09 26,88 

Alcalinidade 
(mg/l) 

41,6 44 48 17,6 - 30 16 0,1 

Dureza 
(mg Ca/L) 

0 2 0 2 500* 26 2,5 ausente 

Cloreto        
(Cl-/L) 

4 10 4 5 250* 7 5,2 7 

        *Valor limite máximo. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Percebe-se que os parâmetros estão em conformidade com a Portaria e com os demais 

estudos. A água coletada dos equipamentos poderia ser utilizada na lavagem de áreas internas e 

externas, nos banheiros, na rega de áreas verdes, entre outras atividades. A economia mensal, 

considerando a produção da Tabela 4 e a estrutura tarifária da concessionária local vigente 

(COMPESA, 2019), seria de, no mínimo, R$ 569,54 na POLI (taxa de esgoto) e R$ 287,80 na 

FCAP (água tratada e esgoto), totalizando R$ 857,34. 

 

4. CONCLUSÕES 

O estudo avaliou a oferta de água proveniente da condensação dos aparelhos de ar 

condicionado no campus Benfica da UPE. Adotando algumas premissas, os testes realizados no 

campus estimaram uma produção diária de 2,88 m³ de água proveniente dos equipamentos da POLI 

e 0,84 m³ na FCAP. A análise química mostrou que a água apresenta qualidade compatível com o 

estabelecido para uso pelo Ministério da Saúde. Esse volume poderia ser armazenado e utilizado 

para limpeza das áreas de convivência, banheiros e rega de áreas verdes. Além de promover o uso 

racional da água no campus, o aproveitamento da água condensada poderia gerar uma economia de 

cerca de 850 reais por mês. 

 Por fim, espera-se que o presente estudo contribua na tomada de decisão quanto à 

implantação das ações para redução do consumo de água do campus. Destaca-se que a Universidade 

tem papel importante no que diz respeito ao uso sustentável dos recursos hídricos, tanto em termos 

de inovação tecnológica quanto comportamental, especialmente quando funciona em prédios 

públicos, pois tem um grande alcance, servindo de espelho para os demais setores da sociedade. 
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