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Aproveitamento da água captada pelo Ar Condicionado de forma prática e viável
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Resumo: 
Atualmente um número considerável das residências, repartições públicas e comércios
brasileiros possuem ar condicionados e destes, um volume notável de água é emitida e
frequentemente desperdiçada. O desperdício de água vem se tornando um dos principais
problemas ambientais enfrentados pela sociedade nos dias de hoje. Formas de consumo
sustentável precisam ser adotadas pela população para a minimização do uso irracional da
água, cientes de que a mesma é um recurso finito e necessário para a vida no planeta.
Pensando nesse contexto, os estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões
Lopes (Rural) do segundo ano do Curso Técnico em Meio Ambiente da modalidade integrada
buscaram desenvolver um processo de sensibilização junto à comunidade escolar (alunos,
professores, funcionários e pais), com o objetivo de demonstrar a quantidade de água
descartada por esse aparelho eletrônico, bem como, a possibilidade do armazenamento desse
recurso, com vistas no seu reaproveitamento. Prática essa, que apresenta inúmeros benefícios,
dentre eles, econômicos e ambientais. O trabalho constitui-se basicamente na construção de
um armazenador de água, desenvolvido com materiais de baixo custo. Além disso, por sessões
de sensibilização dos envolvidos. Tais atividades podem contribuir para a construção de uma
sociedade mais sustentável e comprometida com as questões ambientais.
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