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RESUMO

O projeto tem como objetivo dimensionar o potencial de captação de águas de chuva em uma instituição de ensino público, localizada em Itapecerica-MG, local onde serão

realizadas todas as atividades. Para a obtenção de resultados vários métodos que se encontram na NBR 15527/07 podem ser utilizados, são eles: Método de Ripll, Método de

Simulação, Método Azevedo Neto, Método prático alemão, Método prático inglês e o Método prático australiano. O método prático australiano foi o método escolhido, pois ele irá

se aplicar de forma simples e objetiva, contemplando também os coeficientes de runoff e first flush, que são, respectivamente o quociente entre a água que escoa

superficialmente pelo total da água precipitada e o descarte das primeiras captações devido ao alto nível de impureza da água. No Método prático australiano o volume de chuva

aproveitável é determinado pela Equação (01):

Q=A×C×(P-I)   (1)

Houve particípio externo da comunidade para o fornecimento de dados. A área total trabalhada é de 1747, 825 m² que está dividida em três prédios e o índice médio de

precipitação é de 105,118 mm/mês. O volume mensal produzido pela chuva (Q) encontrado foi de 144 m3, resultado equivalente a 144 caixas d’água de 1000L. O objetivo

principal do projeto é fazer o dimensionamento do potencial de captação de águas de chuva, porem a partir deste, outros projetos podem ser planejados, como: a potencialização

do dimensionamento, para melhor índice de captação; as formas de tratamento da água para fins potáveis e análise da água de forma quantitativa e qualitativa, para melhor

aproveitamento do volume captado. O projeto tem grande impacto nas politicas públicas e desenvolvimento social, visto que, se colocado em prática geraria uma potencialização

considerável na redução de captação de água de mananciais, redução no volume do escoamento pluvial e redução do uso de água potável para fins de descarga, limpeza de

pisos, irrigação de hortas entre outros. 
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