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RESUMO: 

O presente trabalho teve como objetivo geral dimensionar um reservatório para captação de 

água pluvial e propor a implantação do mesmo na Instituição de Ensino Superior (IES), a 

Fundação Carmelitana Mário Palmério, localizada em Monte Carmelo-MG. Para a realização 

do trabalho, a parte metodológica consistiu na determinação do objeto de estudo (IES); 

levantamento dos dados: área de cobertura, dados pluviométricos e dados de consumo de água 

considerando os usos no vaso sanitário, limpeza de piso e rega de jardim; e por fim o 

dimensionamento do reservatório para reservação da água pluvial, o qual foi dimensionado 

utilizando o método de Rippl. Diante dos resultados obtidos por meio da referida sequência 

metodológica, observou-se que o cosumo de água na IES é bastante elevado, devido à 

quantidade de funcionários, professores, alunos, a extensão da área que demanda limpeza e à 

grande área de jardim que deve ser regada, totalizando um consumo médio mensal de 

1.180,05 m³/mês, resultado este que reforçou a realização desse estudo buscando a economia 

de água potável. Com o resultado obtido na aplicação do método de Rippl para o 

dimensionamento do reservatório de água pluvial, obteve-se um volume de demanda no 

período de seca de 4.444,96 m³, porém o volume de extravasão no período chuvoso foi de 

2.541,43 m³, o qual foi considerado sendo o volume máximo de reservação. A partir desse 

resultado, identificou-se que o volume do reservatório demanda uma elevada área para 

implantação, sendo assim, propôs-se três cenários de reservação, a saber: considerando o 

volume máximo de reservação, 2/3 do volume máximo e 1/3 do volume máximo, e obteve-se 

os seguintes resultados: na primeira alternativa o reservatório obteve o volume de 2.541,43 

m³, e supre nove meses de consumo sem recorrer à concessionária; na segunda alternativa o 
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reservatório obteve 1.694,28 m³ e supre o consumo por sete meses e a última alternativa o 

reservatório obteve 847,14 m³ e supre seis meses. Sendo assim, conclui-se que o 

aproveitamento de água pluvial é uma excelente alternativa para economia de água potável. A 

água captada, por se tratar de água não potável, pode ser utilizada para usos secundários, caso 

haja captação suficiente, o seu aproveitamento na IES será possível nas bacias sanitárias, na 

limpeza de pisos e rega de jardim. 
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