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Resumo

Nas regiões semiáridas do Brasil, a irrigação é fundamental para a produção agrícola, porém,
essas regiões apresentam um quadro hídrico deficitário e má gestão desses recursos. Assim,
objetivou-se implantar um sistema de captação de águas dos poços nos terrenos de pequenos
agricultores,  com  a  aplicação  da  Bomba  Rosário,  uma  bomba  manual  de  baixo  custo
produzida  com  material  reciclável.  O  estudo  foi  conduzido  na  comunidade  Alto  da
Mangueira, Maracanaú-CE. Foi realizado um estudo simplificado da topografia e hidrologia
da região, além de campanhas e parcerias, visando a diminuição dos custos. A utilização da
Bomba Rosário proporcionou a melhoria na captação de água, redução do desperdício, além
de melhores condições de trabalho e aumento da produtividade.
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Abstract

In the Brazil semiarid regions irrigation is fundamental for agricultural production, however,
these regions  present  a  water  deficit  and poor  management  of  these resources.  Thus,  the
objective  of  this  work was to  implement  a  system for  capturing  water  from the  wells  in
farmers' lands, with the application of Rosario Bomb, a low cost manual pump and produced
with recyclable materials. The study was conducted in the Alto da Mangueira community,
Maracanaú-CE. A simplified study of the topography and hydrology of the region was carried
out, as well as campaigns and partnerships, aimed at reducing costs. The use of the Rosario
Bomb provided the improvement in water abstraction, minimization of waste, as well as better
working conditions and increased productivity.
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INTRODUÇÃO

A região semiárida brasileira enfrenta problemas de gestão de recursos hídricos, o que,

dificulta o acesso e uso satisfatório desses recursos (INSA, 2014). Possui condições climáticas

marcantes,  com precipitações  pluviométricas  irregulares  associadas  às  altas  temperaturas.

Esses fatores podem ocasionar o déficit hídrico, que é um dos principais problemas agrícolas

enfrentados nessas regiões, e que ocasiona a redução da produtividade agrícola (SANTOS et

al. 2012; NIU et al. 2017). Além desses problemas, as dificuldades de acesso às tecnologias

sociais,  a  difusão  de  informação  e  a  carência  de  gestores  do  conhecimento  são  alguns

problemas  limitantes,  pois  diminuem  a  velocidade  com  que  o  conhecimento  atinge

populações rurais mais carentes (ANJOS, 2013).

A agricultura familiar é um setor muito importante para o agronegócio brasileiro, pois

detém a maior parte da produção de diversos gêneros alimentícios essenciais para a segurança

alimentar da nação (ALBIERO et al., 2014). Entretanto, essa produção vem sofrendo diversas

dificuldades principalmente nas regiões semiáridas devido à falta ou má gestão dos recursos

hídricos, escassez de recursos humanos e financeiros (FISHER et al., 2002; SANTOS et al.,

2012).  Dessa  forma,  torna-se  necessária  a  busca  por  ferramentas  que  melhorem  essas

condições.

O bairro  Alto  da  Mangueira,  Maracanaú,  Ceará,  fica  a  35  quilômetros  da  capital

Fortaleza, apresenta uma população em torno de 5.400 habitantes de acordo com o Censo

2010.  Dentro  do  município,  há  a  presença  de  um terreno  disponibilizado  para  produção

agrícola de membros da Associação de Agricultores Terra Nova. Esse terreno apresenta falta

de energia elétrica, de segurança, de infraestrutura, além de baixa disponibilidade hídrica. 

Diante do exposto, buscaram-se possíveis soluções para melhorar a produtividade nos

terrenos  dos  pequenos  agricultores.  Assim,  visando  uma  melhor  captação  e  gestão  dos

recursos hídricos, a implantação da Bomba rosário foi desenvolvida, a fim de garantir essas

melhorias e por ser feita a partir de materiais de baixo custo. A bomba é um sistema manual

para bombeio de água de açudes ou cacimbas, com capacidade de captação em até 12 metros

de profundidade. É um sistema simples, indicado para pequenos produtores rurais que vivem

em localidades que não dispõem de energia elétrica. Essa bomba é construída com materiais

de fácil aquisição. A maior parte pode ser encontrada em lojas de materiais para construção, e

ainda a roda de bicicleta ou moto e o suporte da roda podem ser encontrados em ferro velho

ou oficinas (SOCIEDADE DO SOL, 2006).
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OBJETIVOS

Demonstrar a aplicação da Bomba Rosário para captação de água de cacimbas e poços

artesianos  e  realizar  o  comparativo  em  relação  ao  conjunto  Corda  +  Balde  junto  aos

agricultores da comunidade Alto da Mangueira, Maracanaú-CE. 

METODOLOGIA

A comunidade beneficiada foi público alvo do projeto SusAgri (desenvolvido pelo

time Enactus IFCE Maracanaú) a Associação de Agricultores Terra Nova, que fica localizada

no bairro Alto da Mangueira,  Maracanaú, Ceará. Três famílias foram contempladas com a

instalação da Bomba Rosário em seus respectivos terrenos. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará (2015), Maracanaú possui

uma pluviosidade em torno de 1400 mm/ano,  sendo concentrada em sua maior  parte  nos

meses  de  janeiro  a  maio.  Assim,  as  famílias  armazenam  água  em  cacimbas  e/ou  poços

artesanais e necessitam de algum mecanismo para retirar e utilizar esse bem durante todo o

ano. 

A primeira parte da implantação se deu com o estudo prévio dos terrenos e de seus

reservatórios,  para  entender  a  dinâmica  do  local,  e  o  nível  da  coluna  d’água  para  o

dimensionamento  individual  para cada poço artesanal.  Nesse momento  observou-se que a

maior parte dos agricultores apresentava poços com 1 metro de diâmetro por 4 metros de

profundidade.  Além disso,  notou-se  que,  além do  sistema  rústico  corda  +  balde,  a  água

captada  através  do  balde  ainda  era  levada  manualmente  para  um  reservatório  ao  lado,

causando ainda mais esforço e ineficiência do sistema. 

Após  a  finalização  da  primeira  etapa,  realizou-se  a  coleta  de  dados  para  saber  o

volume  necessário  para  atender  as  necessidades  de  cada  agricultor.  Além  disso,  foram

anotados os dados do sistema balde + corda, que consistiram em: Volume por hora; o volume

do balde usado pelos agricultores para puxar água; a quantidade de vezes que o balde era

puxado e o tempo necessário para encher o reservatório de 700 litros.

Para o sistema Bomba Rosário: o volume que o giro completo do aro de bicicleta

puxava por toda extremidade do sistema; a quantidade de giros e; o tempo necessário para

encher o reservatório de 700 litros. Adicionalmente, contabilizaram-se: o número de canteiros;

o volume médio utilizado pelos agricultores em cada canteiro; e o volume total diário e anual. 
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Conhecendo a necessidade do terreno realizou-se uma campanha de arrecadação dos

materiais necessários junto à comunidade e IFCE. Após a arrecadação e a compra de alguns

materiais, foram realizadas oficinas para ensinar aos envolvidos o funcionamento e montagem

da bomba. Diante disso, procedeu-se o dimensionamento da primeira bomba, que consistiu

em: 4 m de tubulação de PVC com diâmetro (D) de 25 mm, 40 cm de tubulação de D igual a

20 mm, 1,00 m de tubulação de D igual a 100 mm, 4 caps de D igual a 20 mm, 1 luva de 100

mm, 1 luva de 25 mm , 1 redutor de 100 para 50 mm, 1 redutor de 50 para 32mm, 1 redutor

de 32 para 25mm, 10 cm tubulação de D igual a 50 mm, 1 Tê de 32 mm, 0,5 m de tubulação

de 32 mm, 10 m de corda poliéster 3 mm, 30 x 30 cm EVA de 10 mm, tesoura com ponta, cola

para PVC, serra para PVC e outro para Madeira, aro de bicicleta 27”, 1,2 m de linha de aço D

igual a 25 mm, manivela de bicicleta, 2 linhas de madeira de 1m, 2 vigas de concreto de 1,5m,

arame, furadeira com brocas para plástico e madeira, lixas para madeira, alicate, rolamentos

de cubos de moto, luvas e óculos.

Os pistões foram feitos com o EVA e dispostos de 20 em 20 cm na corda de poliéster,

para servirem como mecanismo para elevar a água do fundo do poço até o nível mais alto do

mesmo para que assim pudesse seguir em direção a um reservatório próximo por intermédio

da gravidade. Para acoplar a tubulação de aço ao aro e a manivela à tubulação, foi necessária a

ajuda de um metalúrgico. A tubulação de aço junto ao aro fica junto ao suporte de madeira

que foi furado, permitindo que a tubulação passasse e fosse livre para o movimento. O giro do

aro  feito  por  tração  humana  faz  com  que  o  sistema  de  corda  com os  pistões  entre  em

movimento elevando a água que se encontra na tubulação. 

Realizou-se também um quantitativo de produção, levando em consideração o terreno

com e sem a Bomba Rosário, no qual avaliaram-se: o número de canteiros e a renda média

mensal arrecadada com a venda dos produtos colhidos no terreno. As duas variáveis foram

estimadas levando em consideração o andamento do projeto a partir da construção da primeira

bomba, até o final da avaliação (decorrido um ano). A contagem dos canteiros foi feita de

forma manual e a renda média mensal foi calculada com as vendas dos produtos cultivados

nos terrenos.

Após a finalização da bomba foram realizados os mesmos testes efetuados no sistema

Balde + Corda. Todas as análises tiveram duração de um ano, começando em janeiro de 2017

e se encerrando em janeiro de 2018. Os dados foram processados no programa Excel versão

2016, e os gráficos foram gerados no programa SigmaPlot 11.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  Figura  1  mostra  a  primeira  Bomba  Rosário  construída  e  operada,  onde  os

agricultores acompanharam e aprenderam todo o processo de fabricação e ainda possíveis

correções. 

Figura 1 – Bomba Rosário finalizada e interligada ao reservatório (A); Região submersa da bomba (B). 

Após a instalação e operação da bomba foi realizado o comparativo entre os sistemas

Corda + Balde (C+B) e Bomba Rosário (BR) levando em consideração as variáveis descritas

na metodologia e representadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Quadro comparativo entre os sistemas Corda + Balde e Bomba Rosário.

Balde Reservatório Irrigação Volume (L)

CORDA 
+ 

BALDE

Volume (V) V Quant. V Tempo Canteiros V/ Canteiro Dia Ano

350 L/h 10 L 70 vezes 700 L 2 h 16 130 L 2.080 659.360

Rotação Reservatório Irrigação Volume

BOMBA
ROSÁRI

O

Volume (V) V Quant. V Tempo Canteiros V/ Canteiro Dia Ano

1000 L/h 5 L 140 vezes 700 L 42 min 16 65 L 1.040 329.680
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Para as variáveis analisadas na tabela 1, observou-se que, para o Volume/hora, volume

de água por Canteiro, volume por Dia e por Ano, o sistema com a Bomba Rosário ocasionou

uma redução em 100% quando comparado ao sistema Corda + Balde. Vale ressaltar que para

variável Tempo de enchimento do reservatório, a BR apresentou uma economia de 130% em

relação  a  C+B.  Essas  melhorias  estão  ligadas  diretamente  às  condições  de  trabalho  dos

agricultores, dessa forma, há redução de tempo e esforço, gerando eficiência do sistema.

A figura 2 mostra a estimativa do volume gasto nos dois sistemas no período de um

dia, um mês e um ano, levando em consideração a irrigação de segunda a sexta nos períodos

de  manhã  e  tarde.  Verificou-se  que  para  todas  as  variáveis  analisadas,  o  uso  da  Bomba

Rosário  ocasionou uma redução de aproximadamente  50% quando comparada  ao  sistema

Corda + Balde, dessa forma gerando uma economia anual de aproximadamente 330.000 litros

de água. 

Figura 2 –  Estimativa do volume (m³) gastos nos sistemas Corda + Balde (barras brancas tracejadas) e na

Bomba Rosário (barras cinzas) em um dia, em um mês e em um ano respectivamente (levando em consideração

a irrigação de segunda a sábado nos períodos manhã e tarde).

Para a variável número de canteiros (Figura 3 A) observou-se o seu aumento em 100%

com a utilização da BR em relação ao C+B no período de um ano de avaliação, o que refletiu

na variável renda média mensal (Figura 3 B), gerando um aumento de 120% da renda média

mensal  com  a  utilização  da  BR em  relação  ao  sistema  C+B.  Dessa  forma,  mostra-se  a

eficiência desse sistema para pequenos agricultores. 
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Figura 3 – Quantificação do número de canteiros (A) e da renda média mensal (B) entre os sistemas Corda +

Balde e Bomba Rosário no período de um ano.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas condições  experimentais  empregadas,  observou-se  que  a  utilização  da  Bomba

Rosário ocasionou melhorias  em todas  as variáveis  analisadas  em comparação ao sistema

Corda + Balde, dessa forma sendo uma alternativa para pequenos agricultores que enfrentam

a baixa disponibilidade hídrica e a falta de energia.

O  uso  da  Bomba  Rosário  trás  também  o  viés  ambiental,  onde  se  observou  uma

economia  de 330.000 litros  anuais  de água,  além da reutilização de alguns materiais  que

seriam depositados de forma incorreta no meio ambiente.  
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