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� • A torneira 
‘Tippy Tap’
A	escassez	de	água	é	a	razão	principal	pela	
qual	 as	 pessoas	 deixam	 de	 lavar	 as	 suas	
mãos	regularmente.	Eis	aqui	uma	ideia	que	
usa	apenas	cerca	de	um	décimo	da	quanti-
dade	de	água	geralmente	usada	para	lavar	as	
mãos.	A	torneira	Tippy	Tap	é	feita	de	uma	
garrafa	velha	de	plástico	com	uma	alça	oca.	
Não	se	consome	também	tanto	sabão,	pois	
este	é	pendurado	e	protegido	com	uma	lata	
contra	a	chuva	e	evitando	que	amoleça.

1.		Aqueça	 a	base	da	 alça	da	 garrafa	 lev-
emente	sobre	uma	vela,	virando	a	alça	
para os lados até que ela fique brilhante 
e	macia	em	todo	o	seu	redor.

2.		Remova	a	vela	e	prenda	a	base	macia	
da alça com um alicate para que fique 
firmemente vedada para evitar que a 
água	 escoe	 através	 dela.	 Mantenha	 o	
alicate	nesta	posição	até	que	o	plástico	
esfrie, certificando-se de que fica com-
pletamente	vedada.	

3.	 	Aqueça	a	ponta	de	um	prego	pequeno	
sobre	a	vela.	Use	o	prego	quente	para	
fazer	um	orifício	pequeno	no	 lado	de	
fora	da	alça,	um	pouco	acima	da	área	
vedada.

4.		Aqueça	o	prego	novamente	e	faça	dois	
orifícios	 maiores	 na	 parte	 traseira	 da	
garrafa.	Os	orifícios	devem	ser	feitos	no	
meio da garrafa e com uma distância de 
um	dedo	de	um	para	o	outro.	Estes	or-
ifícios	serão	usados	para	passar	cordel	
para	pendurar	a	Tippy	Tap.

5.		Coloque	 um	 cordel	 através	 dos	 dois	
orifícios	e	amarre	as	pontas	do	cordel	
a	uma	vara.	Amarre	uma	barra	de	sabão	
e	uma	lata	vazia	com	um	outro	pedaço	
de	 cordel.	 A	 lata	 protegerá	 o	 sabão	

Água � - Sistema “Tippy Tap”

contra	a	chuva	e	o	sol.	
Ligue	este	cordel	a	um	
dos	cordéis	de	apoio.

6.		Amarre	 outro	 pedaço	
de	cordel	à	parte	supe-
rior	do	gargalo	da	gar-
rafa	e	deixe-a	pendur-
ada.	O	cordel	é	usado	
para	puxar	a	Tippy	Tap	
e	assim	a	água	sai	dos	
orifícios	feitos	na	alça.

7.	 	 Encha	a	Tippy	Tap	com	
água	 até	 ao	 nível	 dos	
orifícios	 na	 parte	 tra-
seira	da	garrafa.	Use	a	
vara	 para	 pendurar	 a	
Tippy	Tap	numa	árvore	
ou	estaca.	A	Tippy	Tap	
está	então	pronta	para	
ser	usada.

Como usar:

•	 	Deite	 a	 água	 sobre	 as	
mãos.

•	 	Use	o	sabão.
•	 	 Enxague	 as	mãos	 com	

água	limpa	para	tirar	o	sabão.
•	 	 Seque	com	um	pano	limpo.

A torneira “tippy tap” 
num cabaço incliná-
vel foi originariamente 
projectada pelos Dr. 
Jim Watt e Sr. Jackson 
Masawi no Centro Ru-
ral da Universidade do 
Zimbabwe.
A torneira de plástico 
“tippy tap” foi projec-
tada pelo Sr. Ralph 
Garnet e pelo Dr. Jim 
Watt no Canadá.
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9 • Irrigação 
gota-a-gota

Introdução

Uma forma eficiente de uso de água para 
cultivos	agrícolas	é	a	irrigação	por	goteja-
mento.	Ensaios	experimentais	mostraram	
que,	dependendo	do	tipo	de	planta	cultivada,	

a	irrigação	por	
gotejamento	
utiliza	 10	 vez-
es	menos	água	
que	a	irrigação	
por	inundação.	
Outra	 vanta-
g em 	 de 	 i r -
r i gação	 por	
gotejamento	é	
a	possibilidade	

de	adicionar	nutrientes	à	água	que	é	então	
aplicada	 directamente	 no	 solo	 ao	 redor	
das	plantas.	Um	“chá”	pode	ser	feito	com	
estrumes	animais	ou	com	plantas	verdes	e	
usado	como	nutriente	nesse	sistema.	Esse	
líquido	deve	ser	diluído	para	que	não	‘que-
ime’	as	plantas.	A	irrigação	correcta	evita	
que	nutrientes	sejam	levados	por	chuvas	ou	

transformados	
por	 micror-
ganismos.
Um	 s is tema	
simples	 de	 ir-
r igação	 por	
g o t e j a m e n -
to	 pode	 ser	
conectado	 di-
rectamente	ao	

tubo	de	saída	da	água	(escoadouro)	de	uma	
bomba.	Alternativamente,	o	sistema	pode	
ser	conectado	a	um	depósito	de	água	 (o	
qual	a	saída	deve	estar	pelo	menos	0.7	m	
acima	 dos	 gotejadores).	 Uma	 mangueira	

principal	é	conectada	a	mangueiras	laterais	
perfuradas	 por	 pequenos	 orifícios	 ou	 às	
quais	são	inseridas	micro-tubos.	Dois	exem-
plos	desse	sistemas	são	descritos	aqui:
1.	 	 o	gotejador	Nica,
2.		 o	gotejador	Micro-tubo.

Como planejar o sistema

O	 planeamento	 do	 sistema	 depende	 de	
vários	factores,	tais	como:
•	 	 disponibilidade	 de	 mão-de-obra	 para	

bombear	e	para	trabalhar	a	terra,
•		 	 os	tipos	de	produtos	que	serão	cultiva-

dos,
•		 	 as	condições	do	solo	e	de	clima,
•		 	 as	declividades	e	os	níveis	da	superfície	

do	terreno.

Se	possível,	busque	o	conselho	de	um	espe-
cialista	agrícola	local	para	obter	o	melhor	
planeamento	 possível.	 Pergunte-lhe	 tam-
bém	a	quantidade	de	água	necessária	para	
diversas	culturas	e	o	quão	frequentemente	
elas	necessitam	aquelas	quantidades.	A	área	
que	pode	ser	irrigada	com	um	sistema	de	
gotejamento	e	uma	bomba	manual	de	corda	
é	de	1/8	a	½	ha.

Gotejador Nica

Materiais	 e	 ferramentas	 necessárias	 para	
montar	um	gotejador	Nica:
•	 	Materiais	e	ferramentas	necessárias	para	

montar	um	gotejador	Nica:
•   um filtro (a ser colocado dentro do 

tanque),	 um	 tubo	 de	 saída	 de	 água	 e	
uma	válvula,

•		 	 uma	mangueira	principal	de	30	a	50	mm	
de diâmetro (dependendo do tamanho 
da	área	a	ser	irrigada),

•		 	 conexões	 do	 tipo	 “T”	 e	 uma	 válvula	
adicional,	 caso	 duas	 secções	 sejam	
desejadas,

•		 	 conectores	para	conectar	as	mangueiras	

Irrigação 
gota-a-
gota na 

Nicaragua

Use tubos 
de poli-

propileno 
e faça 

buracos
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laterais	à	mangueira	principal,
•		 	mangueiras	 laterais	 (de	 polipropileno,	

plástico	preto	reforçado,	de	14-19	mm	
de diâmetro),

•		 	 um	 prego	 ou	 pedaço	 de	 arame	 re-
forçado	de	1,5	mm	de	grossura,

•		 	 alicate	para	segurar	o	prego	e	uma	te-
soura	ou	uma	faca.

Como instalar

1.	Conecte	uma	das	extremidades	de	cada	
uma	 das	 mangueiras	 laterais	 à	 mangueira	
principal, dobre a outra extremidade e fixe-
a	no	chão	com	um	graveto,
2.	Faça	pequenos	orifícios	(de	1,5	mm	de	
diâmetro) com a ponta do prego na face 
superior das mangueiras laterais (a distância 
entre	os	furos	depende	das	plantas	a	serem	
irrigadas; por exemplo, no caso de tomates 
ela	deve	ser	de	70	cm).
3.	Faça	 gotejadores	 da	 mangueira	 lateral	
sobre	cada	orifício.	Cada	gotejador	requer	2	
‘luvas’	de	5	cm.	Corte	as	luvas	no	sentido	do	

Água 9 - Irrigação gota por gota 

Cortando 
uma luva 
e um 
gotejador 
Nica

comprimento	
e	 monte	 uma	
delas	 sobre	 a	
mangueira	 lat-
eral	 de	 modo	
que	não	cubra	
o	orifício.	Posi-
cione	 a	 outra	
luva	 sobre	 a	
primeira,	 mas	
de	 tal	 forma	
que	esta	cubra	
o	orifício.
4.	E n c h a 	 o	
tanque,	 e	 cer-
tifique-se	 de	
que	uma	mes-
ma	quantidade	
de 	 água 	 sa i	
de	 cada	 gote-
jador.
5.	Plante	4	plantas	ao	redor	de	cada	gote-
jador.
6.	Se	 a	 área	 for	 declinada,	 diferenças	 de	
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fluxo de água entre gotejadores podem ser 
compensadas	por	meio	do	fechamento	par-
cial	das	mangueiras	laterais	ou	da	mangueira	
principal	nas	extremidades	mais	baixas.

“Gotejador de micro-tubo”

Sistemas	completos	 são	distribuídos	com	
‘Drum	 Kits’	 pela	 organização	 IDE	 (Inter-
national	 Development	 Enterprise).	 Eles	
utilizam	um	 tipo	mangueira	 chamada	“lay	
flat” como mangueiras principais e laterais 
de	 forma	 a	 reduzir	 custos	 e	 volumes	 de	
transporte.
Os	sistemas	completos	requerem	pressão	
de	água	equivalente	a	um	metro	de	altura.	
Isso significa que deve haver um metro de 
diferença	entre	a	saída	do	tanque	de	água	e	
o	local	de	onde	a	água	sai	dos	micro-tubos.	
Os	micro-tubos	inseridos	nas	mangueiras	
“lay-flat” tem um comprimento de 0,6 m. É 
possível	utilizar	o	sistema	com	menor	pres-
são	de	água	(uma	altura	de	0,5	a	0,9	m	entre	
a	saída	do	tanque	e	as	saídas	pelos	micro-
tubos).	Nesse	caso	porém,	o	comprimento	
dos	gotejadores	pode	ser	reduzido	para	0,3	

a	0,5	m.
Isso	torna	pos-
sível	 a	 cons-
trução	 de	 um	
sistema	 mais	
b a r a t o 	 c o -
nectado	 a	 um	
depósito	 de	
água	 constru-
ído	 de	 tijolos	
(veja	 secção	

II),	 apesar	 de	 que,	 por	 estar	 posicionado	
ao	nível	do	solo,	nesse	caso	a	pressão	da	
água	 é	 inferior	 à	 proporcionada	 por	 um	
depósito	posicionado	um	metro	acima	da	
superfície.
O fluxo de água dos gotejadores pode ser 
alterado	 de	 acordo	 com	 o	 comprimento	
dos	 micro-tubos.	 Os	 micro-tubos	 das	

mangueiras	laterais	mais	baixas	devem	ser	
mais	compridos	que	aqueles	das	mangueiras	
laterais	 situadas	 em	 posições	 mais	 altas.	
Para obter fluxos idênticos de água saindo 
dos	gotejadores,	será	necessário	testar	di-
ferentes	comprimentos	de	micro-tubos.	Se	
a	terra	for	declinada,	convém	posicionar	as	
mangueiras	laterais	obedecendo	as	curvas	
de	nível,	 de	 forma	 a	permitir	 pressão	de	
água	idêntica	para	todos	os	gotejadores	da	
mesma	mangueira.

Solução de problemas

Água	não	escoa	pelos	gotejadores:
Isso	pode	ser	causado	por	sujeiras	na	água	
ou	por	bolhas	de	ar.	Remova	a	bolha	de	ar	
sugando	a	extremidade	do	micro-tubo.	Para	
remover	a	sujeira,	 remova	o	micro-tubo,	
sopre	ou	sugue	uma	das	extremidades.

Manutenção semanal

Certifique-se regularmente que todos os 
micro-tubos	 vertem	 idêntica	 quantidade	
de	água	
Abra a extremidade final das mangueiras 
laterais	para	remover	quaisquer	sujeiras	
Verifique / limpe os filtros

Informação: Henk Holtslag,
holtslag.dapper@planet.nl

Micro-
tubos são 
baratos e 
fáceis de 

limpar
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�0 • Manutenção 
de postos de água

A importância da água potável 
para a saúde

A	 água	 potável	 é	 muito	 importante	 para	
a	 saúde	 da	 família.	 Muitas	 doenças	 são	
disseminadas	 devido	 à	 utilização	 de	 água	
imprópria	para	consumo.	

Uma	boa	fonte	de	água	própria	para	con-
sumo,	 é	 um	 furo	 de	 perfuração	 ou	 um	
poço protegido. Estes sistemas são eficazes, 
quando	as	regras	de	higiene	para	os	pos-
tos	de	água	são	devidamente	seguidas.	Os	

mais	seguros	são	perfurações	com	bombas	
manuais.	No	entanto,	estas	não	podem	ser	
instaladas	em	qualquer	sítio	devido	aos	altos	
custos.	O	custo	de	uma	perfuração	é	dez	
vezes	mais	do	que	o	de	um	poço.

O Comité da Água

No	sentido	de	construir	e	manter	os	postos	
de	água,	é	 importante	que	a	comunidade	
forme	 um	 Comité	 de	 Água.	 Os	 comités	
devem	ter	um	presidente,	um	secretário,	
um	tesoureiro	e	mais	alguns	membros.	A	
responsabilidade	do	comité	é	a	de	organizar	
a	comunidade	para	a	construção	de	postos	
de	água	e	depois	mantê-los,	protegendo-os	
contra	 vandalismo	 e	 roubo	 e	 mantendo	
a	 área	 limpa.	 O	 comité	 deve	 receber	

Os níveis no melhoramento dos sistemas de postos de água

�. Poço aberto com balde       2. Poço com manivela

�. Poço protegido, mas aberto      4. Poço coberto e com bomba
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contribuições	
todos	os	anos	
d e p o i s 	 d a s	
colheitas	 das	
famílias,	 para	
c o m p r a 	 d e	
acessórios,	 ci-
mento,	 entre	
outros,	 para	
manutenção	 e	
reparação.

Regras essenciais para 
conservação do poço aberto:

•	 	Corte	o	capim	a	volta	do	poço
•	 	Mantenha	 os	 drenos	 e	 a	 área	 limpos	

com	uma	vassoura
•	 	Mantenha	os	animais	fora	do	alcance	do	

poço	-	construa	uma	cerca
•	 	Mantenha	o	balde	e	a	corda/corrente	

limpos	-	nunca	devem	ser	colocados	no	
chão

•	 	Coloque	a	tampa	depois	de	uso
•	 	Guarde	a	manivela,	balde	e	a	corda/cor-

rente	em	casa	durante	a	noite	ou	feche-
as	com	um	cadeado

Regras para conservar um 
poço ou furo com uma bomba:

•	 	Corte	o	capim	a	volta	do	poço
•	 	Mantenha	 os	 drenos	 e	 a	 área	 limpos	

com	uma	vassoura
•	 	Mantenha	os	animais	fora	do	alcance	do	

furo	-	construa	uma	cerca
•	 	Assegure-se	 de	 que	 as	 crianças	 não	

brincam	com	a	bomba
•	 	A	manivela	deve	ser	usada	lentamente
•	 	A	 bomba	 deve	 ser	 lubrificada	 e	 os	

parafusos	apertados	mensalmente

O	Comité	de	Água	deve	 chamar	pessoal	
qualificado se a bomba estiver avariada. 
Compre	peças	e	pague	o	canalizador	pelo	
trabalho	feito.	O	governo	talvez	tenha	um	
sistema	de	reparação	de	bombas	manuais,	
mas	 a	 comunidade	 deve	 saber	 que	 é	 ela	
quem	irá	sofrer	se	a	reparação	for	feita	após	
decorrido	um	grande	espaço	de	tempo.	Por	
isso,	é	preferível	ter	pessoas	na	comunidade	
para	resolver	os	problemas	simples.

Criar um bom ambiente no 
posto de água

A	comunidade	deve	estabelecer	um	bom	
ambiente	 à	 volta	 do	 posto	 de	 água.	 Isto	
pode	incluir:

•	 	 plantar	uma	sebe	(cerca	viva)	-	usando	
por	 exemplo	 jatrophas,	 eufórbias	 ou	
espinhosas.	 Uma	 sebe	 é	 bonita	 -	 e	
ao	 mesmo	 tempo	 a	 comunidade	 não	
precisa	sempre	renovar	uma	cerca	de	
estacas.

•	 	 plantar	árvores	de	sombra.
•  plantar flores.

Taxas de consumidores

A	Comité	de	Água	deve	cobrar	uma	peque-
na	 taxa	 de	 cada	 consumidor	 anualmente	
(depois	das	colheitas).

Informação e desenhos da DAPP (Ajuda de 
Desenvolvimento de Povo para Povo), Ajuda as 
Crianças e Meio Ambiente, Monze, Zâmbia.

Constru-
indo uma 

cerca para 
proteger 

uma fonte 
de água


