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4.5 Implantação do sistema de coleta de águas pluviais em 
microreservatório para reúso em lote experimental 

 

A aplicação do sistema de coleta das águas pluviais para reúso teve 

como unidade experimental o protótipo de uso exclusivo para estudo termo-

acústico instalado nas dependências do Campus 1, da Universidade de São 

Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos/SP. 

Utilizando-se de métodos construtivos alternativos, a construção com 

dimensão retangular de (6,00 x 8,80)m de largura x comprimento se comporta 

tendo suas paredes formadas por placas de gesso acartonado e estruturas de 

sustentação por meio de um pórtico de concreto pré-moldado (pilares e vigas 

principais). A cobertura tipo duas águas é mista em: estrutura metálica e 

vigotas de madeira com telhas do tipo tetrapack reciclável (figura 33). As 

instalações internas são do tipo aparente, tanto a parte elétrica quanto as 

instalações de água fria, que se encontram em fase de execução até o 

presente momento. O piso é composto de material cerâmico 40x40 assentados 

com argamassa mista de cimento colante e sob a cobertura foi implantado 

painéis do tipo tetrapack como revestimento interno de forro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Vista lateral da unidade experimental para implantação do sistema de coleta das águas 
pluviais, Campus 1 – Universidade de São Paulo, São Carlos/SP. 

 

Externamente, há o sistema de coleta das águas pluviais por meio de 

calhas de PVC instaladas em “uma água” (um lado) da cobertura. A calha 
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possui bitola de diâmetro interno de 170mm, tendo suas extremidades 

fechadas com cabeceiras esquerda e direita também em 170mm. 

Para a descida das águas pluviais há a instalação do bocal com bitola de 

170x100mm e acoplamento para condutor vertical até a chegada no 

reservatório de armazenamento com capacidade para 500 litros em 

fibrocimento (figura 34). 

  

Figura 34 – Vista do sistema de coleta e armazenamento das águas pluviais em reservatório de 500 litros, 
Campus 1 – Universidade de São Paulo, São Carlos/SP. 

 

A área de contribuição aproximada do telhado é de 33m². A combinação 

dos resultados obtidos prevê a realização da coleta de dados da estação 

pluviométrica instalada ao lado do protótipo experimental (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Vista da unidade experimental para coleta de águas pluviais e estação pluviométrica. 

A escolha para calhas do tipo PVC deve-se principalmente devido 

algumas vantagens funcionais como a sua resistência à corrosão, suportando 

exposições às intempéries e raios ultravioletas. O sistema de uniões com anéis 
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o’ring absorve as dilatações que por ventura venham a ocorrer e também as 

contrações. A facilidade na montagem e instalação efetuada pelo pesquisador 

e colaboradores não necessitou de nenhuma preparação especial. As juntas 

são coladas a frio sem necessidade de mão-de-obra especializada, reduzindo, 

portanto os custos relativos a honorários extras. A fixação das peças da calha 

foi através de suportes em haste metálica parafusada na vigota que se 

encontra do lado de fora do prédio (figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Instalação das calhas em PVC para coleta das águas pluviais em reservatório. 

O estudo da coleta de águas pluviais para o reúso, de acordo com as 

condições da época do projeto, ficou parcial. O término das instalações do 

sistema (de coleta de águas pluviais) ocorreu no dia 12/08/2004. 
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