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Resumo 

Os sistemas hidropônicos, vistos como possibilidade de empreendimento, produção e obtenção 

de renda suficiente para o acesso às necessidades diárias, têm aberto um caminho precioso de 

melhoria na qualidade e preço dos produtos nos centros urbanos. Apesar disso, os desafios do 

cultivo hidropônico no Brasil continuam presentes com rigor às necessidades para implantação 

desse sistema de produção, em especial quanto ao uso da água. Desse modo, atrelado ao sistema 

hidropônico de baixo custo, visando maior autonomia e potencialização, o projeto Amitis 

desenvolveu uma tecnologia de captação de águas de chuva, que garante uma água com 

potabilidade suficiente para a utilização em seus módulos produtivos e mostram um caminho 

para a redução de águas provenientes dos sistemas de abastecimento. 
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Abstract 

Hydroponic systems, seen as a possibility of entrepreneurship, production and obtaining 

sufficient income to access daily necessities, have opened a precious path of improvement in 

the quality and price of products in urban centers. Despite this, the challenges of hydroponic 

farming in Brazil continue to be rigorously present in the needs for the implementation of this 

production system, especially in relation to water use. Thus, linked to the low-cost hydroponic 

system, aiming at greater autonomy and potentialization, the Amitis project has developed a 

rainwater harvesting technology that guarantees a water with sufficient potability for use in its 

productive modules and shows a way to reduction of water from the supply systems.  

 

Palavras-chave: hydroponics; rainwater; technology; water catchment; reduction.  
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INTRODUÇÃO 

Os sistemas hidropônicos têm aberto um caminho precioso de melhoria na qualidade e preço 

dos produtos nos centros urbanos. Em comparação ao sistema convencional, a hidroponia 

apresenta maior produtividade, requer menores áreas de plantio e quantidade de mão de obra 

para a produção de alimentos. Além disso, os sistemas hidropônicos permitem que famílias com 

pouca área e próximas aos centros consumidores possam empreender, produzir e obter renda 

suficiente para ter acesso às outras necessidades diárias. 

Os desafios do cultivo hidropônico no Brasil, continuam presentes com rigor às necessidades 

para implantação desse sistema de produção e as inúmeras vantagens apontadas por esse tipo 

de cultivo, dentro os quais está: a água com qualidades química e microbiológica adequadas. 

Assim, paralelo ao sistema hidropônico de baixo custo, visando maior autonomia e 

potencialização dessa técnica, o projeto Amitis desenvolveu uma tecnologia de captação de 

águas pluviométricas, que garante uma água com potabilidade suficiente para a utilização em 

seus módulos produtivos. 

 

OBJETIVOS 

Este artigo objetiva mostrar a importância do uso das águas pluviométricas como estratégia de 

solução para as problemáticas da falta de água na manutenção e funcionamento de hortas 

hidropônicas de baixo custo de implantação, bem como apresentar a importância da aplicação 

dessas práticas na substituição e/ou redução do uso de águas provenientes do sistema de 

abastecimento da cidade. 

Além disso, busca apresentar uma possibilidade de captação pluviométrica e proteção sanitária 

de baixo custo para a implementação em módulos de cultivo já conhecidos, de modo que, 

possibilitem a utilização de tais águas nos ciclos produtivos, tornando-os mais autônomos. 

Portanto, o circuito hidropônico teria uma redução de, pelo menos, 17% do uso das águas 

advindas dos sistemas de abastecimento da cidade, bem como a independência do mesmo em 

períodos de estiagem e/ou falta de distribuição. 

 

METODOLOGIA 
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Este trabalho foi realizado através de levantamentos bibliográficos sobre captação de águas 

pluviométricas, visando compreender e abordar a relevância da temática estudada, atribuindo a 

prática a ações que tendem a gerar reflexos futuros. 

Os resultados apresentados e discutidos a seguir, são baseados em pesquisas em banco de dados 

e publicações referentes ao tema. Sendo assim, se observa que esta metodologia é a mais 

adequada para o presente artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A agricultura urbana aparece atualmente como uma questão fundamental de segurança 

alimentar, manifestando-se como uma saída para as graves questões sociais de falta de 

alimentos em quantidade e de qualidade nas cidades. Há inúmeros exemplos de cidades onde a 

agricultura urbana emergente foi e é um fator de sustentação dos habitantes menos favorecidos. 

Por exemplo, Kampala em Uganda, teve uma melhora sensível da nutrição da população pobre 

com a utilização de pequenas áreas urbanas. Em Cuba, na cidade de Havana, foram aproveitadas 

áreas nobres e inutilizadas da cidade para a produção de verduras e assim, conseguir suportar o 

embargo econômico que gerou um profundo déficit local de alimentos, inclusive utilizando-se 

de sistemas hidropônicos (COMETTI & IZQUIERDO, 2000). O governo da República 

Dominicana desenvolveu um vasto programa de fomento à produção hidropônica em pequenos 

leitos nas próprias casas. O programa mostrou que famílias pobres e de baixa escolaridade são 

capazes produzir alimentos em quantidades consideráveis utilizando sistemas hidropônicos 

simples e de baixo custo. Logo, os sistemas hidropônicos podem ser adequados às condições 

de produção familiar urbana, permitindo melhorias econômicas e fornecimento de vegetais 

frescos e de qualidade. 

A qualidade de um produto de origem vegetal reflete os cuidados no cultivo tais como a nutrição 

da planta, uso de defensivos para o controle de pragas e doenças, e os cuidados na colheita e 

pós-colheita, preservando suas características originais por um tempo prolongado até o 

consumo. Os alimentos de origem hidropônica carecem dos mesmos cuidados que alimentos 

produzidos por meios convencionais, porém contam com a possibilidade de maior controle na 

utilização de insumos e na água de irrigação, permitindo, assim, controle dos fatores internos e 

externos que determinam a qualidade do produto vegetal. 

De todos os recursos de que a planta necessita para crescer e funcionar, a água é o mais 

abundante e, ao mesmo tempo, o mais limitante para a produtividade agrícola e de ecossistemas 
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naturais (TAIZ; ZEIGER, 2004). A importância ecológica da água está associada ao fato de que 

quase todos os processos fisiológicos das plantas são, direta ou indiretamente, influenciados 

pelo suprimento hídrico (KRAMER; BOYER, 1995). 

Além de um recurso imprescindível à vida, a água também é um insumo de desenvolvimento e 

bem-estar (qualidade de vida). Por exemplo, associada às políticas públicas viciadas em 

corrupção, como historicamente praticadas na região Nordeste do Brasil, a escassez, 

quantitativa e qualitativa, de água é um dos primordiais fatores de origem da miséria na região. 

Considerando as taxas de aumento populacional mundial e a consequente demanda crescente 

por alimentos, intuitivamente, tem-se que aceitar o aumento do consumo de água na agricultura 

(PAZ; TEODORO; MENDONÇA, 2000; ONGLEY, 1997). Por esse motivo, cada vez mais se 

testemunha a necessidade de utilização de fontes alternativas de água, muitas vezes 

caracterizadas como de qualidade inferior para a atividade agrícola, o que é concordante com o 

fato de ser a agricultura o setor que mais deriva água para uso consuntivo no mundo (cerca de 

69% de toda água superficial derivada). 

O acesso limitado à água de boa qualidade e em quantidade suficiente acarreta o aumento da 

pobreza, das doenças e da fome, problemas que poderiam ser amenizados com um eficiente 

abastecimento d'água que atenda os padrões de potabilidade. O problema fica mais evidente no 

semiárido nordestino com os longos períodos de estiagem típicos da região e a falta de 

aproveitamento adequado das águas do período chuvoso. 

A captação e armazenamento de água de chuva é uma prática usada há vários séculos em regiões 

áridas e semiáridas, onde chove pouco ou as chuvas estão irregularmente distribuídas em 

poucos meses do ano. Para o uso humano, a captação de água de chuva necessita de um sistema 

de captação, constituindo uma unidade denominada sistema de captação de águas pluviais, 

composto basicamente de três elementos: área de captação (telhado ou calçadão); subsistema 

de condução (calhas e dutos) e reservatório (cisterna) (MEIRA FILHO et al., 2005). O 

reservatório deve ser seguro e fechado, para que não haja vazamentos, evaporação ou poluição. 

A qualidade de qualquer água é determinada pela qualidade da fonte, por sua exposição a 

contaminantes durante o processo da produção (captação, armazenamento, tratamento) e pela 

forma como chega ao consumidor. Assim a qualidade da água da chuva captada depende da 

pureza da atmosfera, dos materiais usados para construir a área de captação e das impurezas 

depositadas na sua superfície, geralmente o telhado (onde há exposição a raios ultravioleta, 

calor e dessecação que elimina grande parte das bactérias), das calhas e bicas, que conduzem a 
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água para os locais de armazenamento, da “ecologia” de tais locais, da maneira como se tira a 

água da mesma, do contato humano e do tipo de tratamento antes do consumo (GNADLINGER, 

2007). 

A proteção sanitária da água armazenada em cisternas rurais para o abastecimento doméstico é 

relativamente simples, requerendo, basicamente, cuidados como o desvio correto das primeiras 

águas das chuvas em quantidade suficiente para limpar a atmosfera e a superfície de captação, 

com a retirada da água da cisterna por tubulação e com manejo adequado pelos moradores 

(RODRIGUES et al., 2007). 

Para viabilizar a agricultura irrigada, atendendo à demanda crescente por alimentos no cenário 

da escassez hídrica e da utilização de fontes com qualidade inferior, é fundamental redefinir 

práticas que não comprometam a sustentabilidade ambiental. Assim, o projeto agrícola deve ter 

sua vida útil perdurável, pois a economia tornou-se inseparável da ecologia. Para o 

desenvolvimento sustentável, o recurso água deve ser racionalmente gerido. 

Nesse contexto o sistema hidropônico implementado pelo time Enactus UFAL no projeto 

Amitis mostra uma nova possibilidade de fazer agricultura às pessoas de baixa renda, já que é 

composto por um canteiro suspenso construído em madeira de paletes usados e garrafas PET, 

que funcionam como canaletas para o cultivo dos vegetais, diminuindo os gastos para a 

implantação da tecnologia. Além disso, ele reduz de forma significativa a quantidade de água 

utilizada para rega de suas hortas em comparação aos métodos convencionais (cerca de 90% de 

água a menos), pois se trata de um sistema fechado. 

Desse modo, visualizando maior independência do sistema de abastecimento da cidade e  mais 

facilidade de manutenção, pensou- se na utilização da água de chuva para manter as hortas de 

modo que seja possível usufruir dos canteiros já implementados pelo time.    

Com isso, surge a implementação de um eficiente sistema de captação de águas pluviométricas, 

composto por uma placa para retenção das águas, uma calha para direcionamento, dois filtros, 

sendo um responsável por separar sujeiras mais grossas e eliminar parte dos primeiros 

milímetros de água, o outro por separar as sujeiras mais finas e ajudar na nitrificação, e uma 

caixa de armazenamento. 

● Primeiro filtro: 

O objetivo deste filtro é separar as sujeiras mais grossas como folhas secas de árvores, pequenos 

insetos (geralmente mortos e secos), penas de pássaros, fezes de bichos, etc. e jogá-las para fora 

antes que possa chegar dentro da caixa de armazenamento. 
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A montagem é feita com dois pedaços de tubo de PVC, um encaixado dentro do outro, com 

uma tela mosqueteiro entre os dois tubos, inclinada (+/- 45º) e uma abertura (lateral) para o 

descarte das sujeiras. 

Esse Filtro além de ser auto-limpante, também vai descartar uma parte da água de chuva fraca 

e uma pequena porção das chuvas fortes para fazer a limpeza da tela. 

● Segundo filtro: 

O segundo filtro (biológico) serve de suporte de fixação de microrganismos aeróbios 

responsáveis pela conversão e oxidação de matéria orgânicas e nutrientes. São operados em 

série, para maximizar a nitrificação. 

Esse segundo filtro é necessário para que não haja interferência de alguma substância 

proveniente da atmosfera nos nutrientes utilizados no método hidropônico. 

A montagem é feita com um balde com tampa, dois flanges de 25mm, cano de 25mm, cerâmica, 

carvão ativado e manta acrílica. 

 Após a passagem por ambos os filtros, a água coletada está apropriada para a utilização em 

sistemas hidropônicos, visto que percorreu todos os processos indicados na literatura para a 

obtenção de uma água consumível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos dados obtidos com o levantamento bibliográfico, foi possível ter uma visão mais 

ampla e estratégica dos resultados gerados pelas práticas de captação de água de chuva. 

Ademais, foi possível fazer uma análise sobre a importância e possibilidade de uma nova 

perspectiva quanto ao uso das águas pluviométricas nos sistemas hidropônicos. Além disso, 

considerando aspectos relevantes para um bom aproveitamento de tais práticas. 

Assim, pode-se concluir que a utilização de água de chuva nos métodos hidropônicos é de 

extrema validez desde que a mesma seja tratada de forma adequada. 
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