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Resumo 

Nas regiões semiáridas do Nordeste, a irrigação consiste na melhor forma de garantir a 

produção agrícola, porém, essas regiões apresentam um quadro hídrico deficitário. Logo, o 

artigo objetivou implantar um sistema de otimização das águas precipitadas nas casas de 

agricultores, com a aplicação de um sistema de captação desse recurso por meio de calhas 

feitas com garrafas PET acopladas em um filtro simples de leito descendente. O trabalho foi 

conduzido na comunidade Alto da Mangueira, Maracanaú, CE. Foi realizado um estudo 

hidrológico prévio na região, além da busca por parcerias, visando a diminuição dos custos. A 

utilização das calhas de PET proporcionou uma melhor captação de água, e de sua qualidade, 

melhorando as condições de trabalho, além de estocar esse bem para períodos de seca. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento de água; garrafas PET; Sustentabilidade; Solução hídrica. 

 

Introdução 

Nas regiões áridas e semiáridas, nas quais se inclui o Nordeste brasileiro, a prática de 

irrigação consiste na melhor forma de garantir a produção agrícola com segurança (NOBRE et 

al. 2011). Porém, essas regiões se caracterizam por seu balanço hídrico deficitário, logo, sua 

disponibilidade de água tem sido crescentemente limitada (GHEYI et al. 2012). Por isso, 

torna-se necessário a busca por alternativas que otimizem o uso desse recurso sem 

comprometer com a sua qualidade. 

Na busca por soluções para otimizar o uso dos escassos recursos hídricos, optou-se 

pela utilização de um sistema de captação de água através de calhas feitas com garrafas PET. 

O sistema consiste em garrafas ligadas entre si, em ângulos favoráveis para um melhor 
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escoamento de água, evitando perdas de energia no sistema, além de evitar ao máximo a perda 

de água por qualquer vazamento ou extravasamento da área de contato da calha. O sistema 

canaliza a água até um banheiro ecológico, evitando o uso de água potável para os vasos 

sanitários, além de ser utilizada para banho e lavagem de alguns utensílios do dia a dia dos 

agricultores. Assim, sendo simples de ser aplicado, sem perder a eficiência. Vale ressaltar que 

o sistema tem baixo custo e precisa de pouca manutenção.  

Segundo Neves (2008) o sistema de calhas de PET, além de aproveitar a água para a 

subsistência residencial, reduz também a geração de resíduos sólidos que seriam dispostos no 

meio ambiente. O autor possui um projeto intitulado “Calha PET – construção de calhas de 

garrafas PET para o reaproveitamento da água da chuva” que tem como objetivo realizar 

oficinas que formem agentes multiplicadores com o propósito de sensibilizar e conscientizar a 

sociedade na preservação dos recursos naturais. O estudo realizado durante o projeto 

apresentou que é possível suprir aproximadamente 40% das demandas não potáveis dos vasos 

sanitários e da lavagem das áreas impermeabilizadas da mesma, ao proporcionar a redução 

significativa do uso da água potável. 

Diante disso, o artigo objetivou a aplicação de um sistema de calhas de PET junto de 

um sistema de filtração de baixo custo, otimizando a utilização de recursos hídricos, além da 

quantificação do volume de água aproveitado mediante um estudo hidrológico para a zona de 

produção agrícola da comunidade Alto da Mangueira, Maracanaú, Ceará. 

 

Metodologia 

A comunidade beneficiada foi o público alvo do projeto SusAgri, a Associação de 

Agricultores Terra Nova, que fica no bairro Alto da Mangueira, Maracanaú-CE. Três famílias 

foram contempladas com seus respectivos terrenos, onde a calha de Pet foi instalada nas casas 

onde são guardados os equipamentos de trabalho e/ou banheiros sustentável, a captação tem 

como principal destinação os fins sanitários. 

Primeiramente foi realizada uma oficina para construção das calhas de PET com os 

estudantes do time Enactus do IFCE - Campus Maracanaú, com a participação de 15 

membros. Concomitantemente, foram realizadas campanhas de arrecadação de garrafas PET, 

que aconteceram na própria instituição junto com os alunos do Campus Maracanaú e outra 

durante o evento “Planeta UNICE”, na faculdade UNICE, em Fortaleza-CE. No evento 

ocorreu uma semana de conscientização e sensibilização acerca do descarte correto dos 

resíduos e da contribuição que a doação daria à realização das ações do Projeto SusAgri, onde 

uma delas é a construção da calha de PET. Além dessas, mais campanhas estão previstas para 
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serem realizadas junto com a Prefeitura de Maracanaú, no Junho Ambiental (evento local 

promovido pela prefeitura e órgãos ambientais de Maracanaú). 

Em seguida, foi realizado um estudo hidrológico na comunidade com os três terrenos, 

através de dados obtidos acerca da precipitação, com a Agência Nacional das Águas (ANA), 

com a ferramenta Hidroweb, o posto pluviométrico é monitorado pela FUNCEME no 

município de Maracanaú-CE, com código 00338005. A série histórica  utilizada é composta 

pelos anos de 2006 a 2015 (10 anos).  

Com isso, foi aplicado à fórmula do Método Racional a seguir, que é um método 

indireto e foi apresentado pela primeira vez em 1851 por Mulvaney e usado nos Estados 

Unidos por Emil Kuichling em 1889 e estabelece uma relação entre a chuva e o escoamento 

superficial (deflúvio). É usado para calcular a vazão de pico de uma determinada bacia, 

considerando uma seção de estudo. Na Inglaterra o método racional é usado com o nome de 

método de Lloyd-Davies (TOMAZ, 2013). 

 

Onde: 

V = volume de água da chuva a ser captado (m³); 

A = área do telhado (m²); 

P = precipitação média na região (mm); 

C= coeficiente de escoamento para telhados. 

Após feito o estudo hidrológico e já conhecendo as medidas, foram feitas as primeiras 

calhas. O processo começa com a lavagem das garrafas, preferencialmente de 2L, do tipo 

cristal (cor transparente), pós-consumo, e os outros tipos de garrafas obtidos na campanha de 

arrecadação receberam outros destinos no projeto SusAgri (desenvolvido na mesma 

comunidade), como estrutura de canteiros e telhado verde. Onde estudos anteriores mostraram 

que as garrafas com cor, iam perdendo sua coloração e contaminando, mesmo que em 

pequenas quantidades, a água escoada. Depois de lavadas, foram feitos os cortes nas partes de 

fundo e topo, deixando apenas o ‘’tronco’’ da garrafa. Após esses cortes, testes anteriores nos 

mostraram que depois do corte central, cortaria-se a garrafa 8 cm para a esquerda e 5cm para 

a direita, com o intuito de se obter um melhor escoamento e uma parede lateral direita maior, 

evitando maiores perdas da água precipitada. Mediante esse processo, começou a parte de 

junção, onde as partes já cortadas se encaixavam uma na outra sobressaindo 3 cm, o 

necessário para serem fixadas com pregos do tipo 19 x 27” (JP x LPP”) em linhas de madeiras 

encontradas na própria comunidade. Com a base montada, calculou-se o ângulo de inclinação 

da calha, para facilitar o escoamento e minimizar as perdas de energia, no qual encontrou-se 
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um ângulo de 20º (Figura 1). Assim, conseguindo velocidades suficientes para aguentar as 

precipitações, sem extravasar a calha, além de não saturar a filtração por pedregulhos no 

exutório final, sendo tanto dos banheiros, como nas casas.  

Figura 1: Calha de PET. 

 

 

A utilização do filtro teve como intuito a melhoria da água da chuva, que evitou o 

descarte da primeira chuva e filtrou os contaminantes presentes na água devido à 

contaminação por fezes de pequenos animais e pássaros provenientes dos telhados das casas. 

O sistema consiste em um filtro de leito de fluxo descendente de pedregulhos que é um dos 

métodos mais utilizados para a remoção de sólidos suspensos. Para a melhoria da eficiência 

do processo, foi feito com camadas de pedregulhos com granulometrias diferentes. 

  

Resultados e Discussão 

A avaliação das medições da superfície superior das casas dos agricultores de seus 

terrenos indicou uma área de exposição da água da chuva de: 

● Terreno 1: 4,3 m x 6,3 m = 27,09 m² 

● Terreno 2: 4,0 m x 7,0 m = 28,00 m² 

● Terreno 3: 4,5 m x 6,30 m = 28,35 m² 

Segundo os dados obtidos pela FUNCEME, nos ano de 2006 a 2015, o período de 

maior precipitação foi dos meses de janeiro a maio, sendo o mês de abril o com maior volume 

de chuva, tendo um valor médio de 291,4 mm. E, para o mês com menor precipitação, 1,9 

mm, referente ao mês de setembro. Tendo uma média anual de 1152,1 mm (Tabela 1). 
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Tabela 1: Precipitação média do município de Maracanaú-CE no período compreendido entre 

os anos de 2006 e 2015. 

 

Fonte: Adaptado de ANA, 2017. 

 

A partir da área de exposição e da precipitação média de cada mês foi possível obter o 

volume de água que será captado. Aplicou-se o Método Racional, para os três terrenos, 

utilizando como referencial para a obtenção dos volumes de água de chuva que será coletado 

pelas calhas de garrafas PET, as precipitações médias: a chuva de pico, a chuva de menor 

precipitação e a chuva anual. No total por ano será reaproveitado um volume de água de 

76.910 litros. Obteve-se como resultados a tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2: Volumes de água que será coletado da superfície superior das casas de três 

agricultores no bairro Alto da Mangueira, Maracanaú-CE. 

Terrenos Área de 

influência (m²) 

Volume de Pico 

(m³) 

Volume de menor 

precipitação (m³) 

Volume anual 

(m³) 

1  27, 09 6,32   0,04  24,97 

2 28,00  6,53  0,04  25,81 

3  28, 35  6,61  0,04 26,13  
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 Para efeito de cálculo, o volume de água de chuva que pode ser aproveitado não é o 

mesmo que o precipitado. Para isso, usa-se um coeficiente de escoamento superficial 

chamado de Coeficiente de Runoff (C) que é o quociente entre a água que escoa 

superficialmente pelo total da água precipitada. Portanto, a perda de água de chuva que irá ser 

considerada é devido à limpeza do telhado, perda por evaporação, perdas na auto limpeza, 

entre outras. Logo, foi considerado o C para telhados cerâmicos de 0,8, de acordo com a 

Tabela 3 de Plínio Tomaz (2009). 

Tabela 3: Coeficiente de Runoff médios. 

 

Fonte: TOMAZ, 2009. 

As vantagens da utilização desse sistema, além do aproveitamento da água da chuva 

para fins sanitários, estão também na redução de resíduos que são provenientes de atividades 

antrópicas. Deste modo, ao final do projeto verificou-se uma redução de aproximadamente 23 

kg de resíduos lançados, ou 400 garrafas reaproveitadas. Vale ressaltar que o 

reaproveitamento das garrafas PET gera tanto um ganho ambiental como econômico, pois o 

custo de sua implantação foi apenas com os pregos comerciais do tipo 19 x 27” (JP x LPP”).  

 

Considerações finais 

Podemos observar que a calha de PET é uma das melhores saídas para minimizar a 

falta e/ou má administração d’água, pois, é uma tecnologia economicamente viável e 

operacionalmente simples, onde o próprio agricultor mediante capacitação pode fazer a sua 

própria calha em casa.  

Além disso, o uso desse tipo de material apresenta para os beneficiados a importância 

da reciclagem de resíduos sólidos, adicionando uma consciência ambiental voltada para a 

importância e a utilidade desse e de outros materiais, além de proporcionar uma maior 

preocupação com o meio em que vivem. 
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 No contexto de escassez hídrica, a prática do reuso e/ou aproveitamento da água dá 

uma maior valorização a esse recurso, que é de fundamental importância para o agricultor, 

para seu trabalho e sustento.  

Em questões quantitativas, os indicadores ambientais obtidos foram o 

reaproveitamento de um volume de água estimado em 76.910 litros anuais, além da 

reutilização de 400 garrafas PET de 2L, totalizando 23 kg de resíduos que receberam uma 

destinação ambientalmente correta.  
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