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RESUMO 

 Apesar do número significativo de barragens construídas nos últimos anos no 
Brasil e mesmo em outros países, são poucos os estudos técnicos que dão suporte 
a este crescimento. Com o objetivo de propor uma nova abordagem 
metodológica para o processo de locação e monitoramento de barragens 
subterrâneas, em condições de clima semiárido, foram realizados estudos em 
duas sub-bacias hidrográficas (do rio das Cobras e Pau Lavrado) ambas situadas 
no semiárido do Estado do Rio Grande. Nesta nova abordagem foram realizados 
estudos de caracterização física (morfometria e perfil longitudinal) e de 
caracterização hidroquímica (águas superficiais e subterrâneas). Adicionalmente, 
foi empregado o Radar de Penetração no Solo (GPR) para realizar o 
imageamento do corpo aluvionar e, posteriormente, gerar o modelo virtual 3D 
das áreas imageadas. Uma vez que um dos principais problemas identificados 
nesta região foi a salinização, a avaliação mensal da salinidade e da variação do 
nível da água foram também monitorados em três barragens subterrâneas 
construídas em 2010. As informações sobre a dinâmica erosional e deposicional 
ao longo da bacia permitiram indicar os locais de instalação e o tipo mais 
adequado de barragem subterrânea a ser construída (submersível ou submersa). O 
estudo hidroquímico indicou que a precipitação pluviométrica, a posição espacial 
e a dinâmica de renovação da água nos reservatórios foram os fatores que mais 
influenciaram na sua salinidade. Por outro lado, o uso do GPR possibilitou a 
visualização do contato do corpo aluvionar e de seu embasamento, levando a 
indicação dos melhores locais para colocação do septo impermeável, aliando a 
menor profundidade de escavação a maior capacidade de acumulação hídrica, 
permitindo, assim, o cálculo do volume do aluvião. Pode-se concluir que o 
monitoramento das barragens subterrâneas permitiu avaliar a influência da 
integração das águas superficiais e subterrâneas, principalmente relacionado à 
presença de açudes à montante das barragens subterrâneas, na capacidade de 
recarga e na qualidade das águas armazenadas nas barragens subterrâneas. 

  

Palaveas-chaves: semiárido, bacias hidrográficas, barragens subterrâneas,  GPR, 
modelagem 3D 

  

 

  

 
 



ABSTRACT 

Despite the significant number of underground dams built in the recent years in 
Brazil and other countries, few studies provide technical support to this growth. 
In order to suggest a new methodological approach to the process of location and 
monitoring of underground dams in semi-arid weather conditions, this study 
aimed to evaluate two watershed sub-basins, located at the river of Cobras and 
the river of Pau Lavrado), both situated in the semi-arid state of Rio Grande do 
Norte. To reach this goal physical (morphologic and longitudinal profiles) and 
hydro-chemical characterization (superficial or underground water) were 
performed.  Additionally, the imaging process of the alluvial body by using a 
Ground Penetration Radar (GPR) was assessed to generate a 3D virtual model of 
the area. Because one of the main problems verified in this region is the water 
salinization, a monthly assessment of the salinity and the variation of the water 
level at three underground dams were also performed. The obtained data about 
the erosional and depositional dynamics presented on the entire basin allowed to 
determine not only the best place to build an underground dam, but also to 
determine which kind underground dam should be built (submersible or 
submerged). The results revealed that the hydro-chemical rainfall, the spatial 
position and the dynamic exchanges of the underground dams were the main 
factors that influence their degree of salinization. On the other hand, the GPR 
imaging enabled the visualization of both the contact and the alluvial foundation 
from the underground dam leading to the indication of the best place for 
placement of the waterproof septum. Such technique allows one to combine the 
lowest depth of excavation to build an underground dam that generates the 
highest capacity of water accumulation and, therefore, calculates its volume of 
alluvium. As a conclusion, the monitoring of the underground dams revealed to 
be of utmost importance to evaluate the influence of the superficial and 
underground water not only on the recharging of the underground dams, but also 
on their water quality. 

Keywords: semiarid, watersheds, underground dams, GPR, 3D modeling.    
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monitorada.................................................................................. 
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CAPITULO  I  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Existem registros da construção de barragens subterrâneas em vários 

países do mundo, notadamente nos continentes africano, asiático e americano na 

sua porção sul. Em todos estes locais o uso predominante desta tecnologia é o de 

acumulação e suprimento hídrico com fins de abastecimento humano, animal e 

produção agrícola para as populações rurais difusas (Forziereet al. 2008, Ertsenet 

al. 2008, Quiliset al. 2008, Apaydin, 2009, El-hames 2011, Nilssen 1988). No 

entanto, em alguns países, como no Japão e na Espanha, essas barragens são 

utilizadas para conter e interceptar a intrusão salina e até para evitar a 

disseminação hídrica em áreas contaminadas (Ru et al. 2011). 

No caso do semiárido brasileiro, apesar de não ser muito conhecida, 

existem indícios históricos que relatam sobre a construção desta tecnologia, nos 

dias atuais como barragens subterrâneas.Trata-se de uma tecnologia que vem 

sendo utilizada no semiárido brasileiro desde os idos de 1850. Relatos que 

sustentam tal assertiva encontram-se nos seguintes livros: Ainda o Nordeste, 

Guerra (2012) e 11º. Livros das Secas Rosado & Rosado (2012). Nessas obras, os 

referidos autores relatam demandas para construção de barragens subterrâneas 

apresentadas ao governo brasileiro por parte de proprietários e fazendeiros. Nessa 

época, essa tecnologia já era utilizada como alternativa para ativação do potencial 

hídrico nos aluviões intermitentes da região Oeste do estado do Rio Grande do 

Norte.  

No entanto, independente de onde surgiu, ou de quem primeiro relatou a 

sua existência, o mais importante é que antes de ser incorporada como ação do 

poder público, esta tecnologia já era conhecida e utilizada pelas populações 

locais do semiárido brasileiro.  

 Mesmo assim, se passaram mais de 150 anos para que fosse registrada a 

primeira experiência de construção massiva de barragens subterrâneas no Brasil. 
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Fala-se de uma experiência  que foi posta em prática no estado de Pernambuco, 

através de um amplo programa criado e executado pelo governo desse estado, 

culminando com a construção de mais de 500 barragens subterrâneas. 

 Nesse interim, ficou a cargo das Organizações Não Governamentais 

(ONG´S), financiadas por instituições internacionais, e de inciativas isoladas 

dentro de instituições governamentais de pesquisa, ensino e extensão 

(EMBRAPA, UFPE, UFC, UFPB, UFRN, EMATER, etc.), a tarefa de manter 

viva a divulgação e implementação desta tecnologia. Esse quadro passa a ser 

alterado a partir de 2003, quando, novamente, ganha força o financiamento 

público desta tecnologia, apoiada por Ministérios do Governo Federal, voltados 

ao trabalho com agricultores familiares (Ministério do Desenvolvimento Agrário- 

MDA e Ministério do Desenvolvimento Social- MDS).  

No entanto, apesar das barragens subterrâneas já serem utilizadas em 

várias partes do mundo e em todos os estados do semiárido brasileiro, são poucos 

os estudos técnico-científicos abordando e dando suporte ao aprimoramento 

tecnológico e a difusão deste tipo de obra hidro-ambiental.  

Neste momento em que a efetivação desta obra hidro-ambiental ganha em 

escala numérica, e em área de abrangência, torna-se urgente que questões como: 

seleção de áreas para locação e possíveis problemas advindos dos processos 

como os de salinização sejam melhor estudadas e cientificamente testadas. 

É com essa perspectiva, que foi realizada esta pesquisa objetivando 

contribuir para se avançar na construção do conhecimento sobre esta tecnologia. 

Assim sendo, serão incorporadas ao seu processo de locação e monitoramento, 

técnicas e tecnologias já amplamente utilizadas e validadas em outras áreas do 

conhecimento.  

 Por sua vez, nesse estudo, aspectos como geometria interna do corpo 

aluvionar, avaliação das fontes hídricas já existentes (superficiais e subterrâneas), 

além dos aspectos físicos inerentes a cada bacia hidrográfica, foram analisados 

de forma integrada.A finalidade da análise é compreender como cada um desses 

fatores pode interferir para o sucesso e insucesso de uma barragem subterrânea. 

Outro avanço postulado foi compreender a construção de barragens subterrâneas 
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no contexto da bacia hidrográfica, na qual esta obra está inserida, em oposição a 

uma avaliação pontual, restrita ao local onde  a referida obra será construída.  

 Essa contribuição vem  somar com os trabalhos desenvolvidos por Costa 

(1994, 1997, 1998, 2004) e Nilssen (1988) que representam um marco 

importante e ponto de partida para qualquer pesquisa sobre o tema em questão. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Este trabalho terá por objetivo aplicar uma nova abordagem metodológica 

para locação, modelagem 3D e monitoramento de barragens subterrâneas em 

bacias hidrográficas inseridas no contexto do semiárido brasileiro. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a) Realizar a caracterização hidrogeoquímica temporal e espacial em fontes 

hídricas (superficiais e subterrâneas) de bacias e /ou sub-bacias hidrográficas 

para fins de locação de barragens subterrâneas; 

b) Realizar a caracterização morfométrica e do perfil longitudinal de equilíbrio 

para fins de locação de barragens subterrâneas; 

c) Desenvolver e aplicar uma metodologia para imageamento interno do corpo 

aluvionar, a partir a utilização de GPR, para locação e modelagem 3D de 

barragens subterrâneas; 

d) Avaliar o comportamento da qualidade da água, após a construção da 

barragem subterrânea. 
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: aspectos 

climáticos, físicos e populacionais 

 

No mundo existem 145 milhões km2 de terras emersas. Destas 55 %, algo 

em torno de 79,5 milhões de km2, são constituídos de zonas áridas e semiáridas. 

Essas terras estão distribuídas em 150 países, possuindo 628 milhões de 

habitantes, sendo 60 a 100 milhões são afetadas periodicamente pela ocorrência 

de secas, segundo Carvalho &Egler (2003). 

No caso brasileiro, a sua porção semiárida foi inicialmente delimitada como 

espaço de ocorrências das secas no Nordeste. Essa realidade foi reconhecida 

oficialmente pela lei 175 de 07 de janeiro de 1936. Em 1989, a região foi 

ampliada pela lei 7.827 de 27 de dezembro de 1989. Em 2005, através de portaria 

interministerial (Ministério da Ciência e Tecnologia- MCT, Ministério do Meio 

Ambiente- MMA, Ministério da Integração Nacional- MIN), ocorreu uma nova 

delimitação trazendo mais dois critérios (índice de aridez e déficit hídrico), que 

se juntaram a isoietas 800 mm, como elementos definidores da área semiárida 

brasileira (Fig.1.1). Com essa modificação a região passou a ter 1.031 municípios 

e uma área de 982.563 km2 (Brasil 2005). 
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Figura 1.1 Nova delimitação do semiárido. Fonte: Brasil (2005). 

 
Um semiárido atípico, fora da área normal de ocorrência deste tipo de clima 

situada numa latitude que se aproxima dos 50 sul, sendo notadamente tropical e 

azonal. Essa condição vai conferir características específicas e intrínsecas que 

diferenciam o semiárido brasileiro das demais áreas ao redor do mundo, 

normalmente localizadas em faixas de latitude em torno de 300 sul ou norte 

(Figura 1.2). Ab’saber (1999) afirma a existência de muitos fatores que 

respondem pela marcante originalidade das terras do semiárido brasileiro. Trata-

se de uma região que ocupa uma posição geográfica anômala, mais próxima ao 

equador que as demais.  

No entanto, historicamente prevaleceu uma visão sobre o semiárido numa 

perspectiva que o caracteriza pela sua homogeneidade regional, expressa em 

termos de clima, relevo, geologia e solos. Terra de solos rachados, pouco férteis, 

secos, lugar inóspito e sem vida. Lugar das necessidades e do flagelo. O 

semiárido é retratado como um espaço igual, sem diferenças marcantes e com 

graves problemas decorrentes das secas frequentes.  

 Em contraposição a esse paradigma, vem crescendo os estudos e 

pesquisas científicas que demonstram e resgatam a visão sobre a região, 
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ressaltando a sua diversidade e variabilidade ambiental, mas sobretudo a sua 

riqueza e importância ambiental.  

 

 
 

Figura 1.2 Distribuição das áreas árida e semiáridas na terra. A: área onde 
predominam, normalmente, florestas tropicais, mas abriga o semiárido brasileiro. 
 

Estudos realizados por Duque (2004), já ressaltavam que pela sua 

grandeza territorial, pela diferenciação acentuada em relação aos outros biomas, 

pela sua importância econômica e política, o semiárido brasileiro apresenta 

problemas. Tais problemas são decorrentes da sua singularidade climática que 

requer soluções específicas, oriundas das modificações locais da geologia, 

topografia, dos microclimas e das necessidades das populações residentes. 

Para romper esse paradigma, emerge no seio da sociedade civil 

organizada, um conjunto de propostas fundamentadas na crítica da 

monopolização do acesso a terra e a água. Essa mesma posição se materializa nas 

práticas sociais emancipadoras que buscavam construir uma nova proposta de 

desenvolvimento para o semiárido. Entre outros componentes, esta nova forma 

de pensar e agir valoriza a construção de alternativas tecnológicas que possam 

ser constituídas a partir do diálogo do saber técnico, da sabedoria popular e da 

participação das famílias envolvidas na concepção e na execução destas 

propostas. Esse novo paradigma, ainda em gestação, denominado de 

A 

B 

A 
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“convivência com o semiárido”, poderá implicar em um novo conceito 

civilizatório para a região.  

 

1.3.1 O Clima no semiárido 

 

 Analisando o comportamento geral das precipitações na região, observa-se 

o caráter singular dos totais precipitados. Essa singularidade é expressão da 

associação clima-relevo local e regional. Os totais precipitados podem variar de 

290 mm, entre a região central da Paraíba e o Norte da Bahia, a 1.200 mm na 

porção que faz a transição com o litoral denominado agreste. Ainda é possível 

incluir nesta lista os brejos de altitude que se caracterizam por apresentarem 

faixas de precipitação superiores a média regional associadas com baixas 

temperaturas registradas durante o período de chuvas (Moura et al. 2007).    

Para Silveira (2002), a variabilidade climática se manifesta na 

sazonalidade bem demarcada por um período de chuvas (chamada de inverno), e 

outro período sem chuvas (verão), existindo uma grande variabilidade climática 

entre os totais precipitados com coeficiente de variação (CV), chegando a 50%. 

Esse coeficiente mede a relação entre o valor médio e o desvio padrão, podendo 

chegar, nos anos mais secos, a 70%. Para o resto do país, esse CV é de 15 a 20 

%Rebouças (2004). O padrão de variabilidade inter-anual das chuvas está 

associada às variações na temperatura observada sobre os oceanos, os quais 

afetam a posição e a intensidade da zona de convergência intertropical (ZCIT) 

(Moura et al. 2007).  

Num terceiro nível existe uma forte desuniformidade da distribuição da 

pluviometria total em um mesmo período chuvoso (variabilidade intra-sazonal). 

Isto é, dentro do total precipitado em um ano, pode existir um dia que concentre 

um grande percentual da chuva do mês. Sendo assim, pode existir uma chuva que 

represente a totalidade da chuva registrada em um dia. 

Para Rebouças (2004), se as chuvas ocorressem regularmente, estas não 

seriam suficientes para atender as altas taxas de evaporação, tornando o 

semiárido um deserto.  Portanto, o que para muitos é uma desvantagem, um 
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aspecto negativo, é na verdade o que torna possível a acumulação nos 

reservatórios. 

Por outro lado, da mesma forma que as características relacionadas ao 

clima apresentam  uma forte diversidade regional, nos aspectos fisiográficos, 

essa diversidade é verdadeira. Desse modo, mesmo que as avaliações mais 

superficiais indiquem a predominância quase que monolítica de uma determinada 

feição da paisagem, estudos mais recentes atestam a existência de uma forte 

diversidade em escala regional. Estudos da Embrapa (Silva et al. 2000) apontam 

que das 172 Unidades Geoambientais existentes no Nordeste do Brasil, 110 estão 

na sua porção semiárida.  

 

1.3.2 A geologia do semiárido 

 

Nessa perspectiva da compreensão da diversidade em escala regional e 

local do semiárido, Duque (2010) frisou que em função das altas taxas de 

radiação solar, das elevadas temperaturas, das altas taxas de evaporação, da baixa 

capacidade de acumulação hídrica na grande maioria dos solos da região e da 

variabilidade nas precipitações no espaço e no tempo tornam o semiárido 

brasileiro único no mundo. 

Em relação à geologia, no semiárido brasileiro existem os domínios de 

origem sedimentar (rr%) e cristalina (GG%) (Figura 1.3). Sob o domínio do 

embasamento cristalino, composto por terrenos idade arqueana e proterozóica, 

existem duas grandes províncias geológicas brasileiras: a do Cráton do São 

Francisco (CSF) e a Província Borborema (PB). 
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Figura 1.3 Área de abrangência de rochas sedimentares e do embasamento 

cristalino (ígneas e metamórficas) no semiárido brasileiro.  

 

Estas duas províncias fazem parte do que se convencionou denominar de 

embasamento pré-cambriano. A primeira, abrangendo os estados da Bahia e 

Minas Gerais, não vai ser objeto de um maior detalhamento. Essas áreas estão 

fora da abrangência na qual a pesquisa foi realizada. Já a província Borborema é 

constituída por faixas metasupracrustais (idade proterozóica) e terrenos 

gnáissicos migmatíticos (idade Arqueana a paleo-potrerozóica) Jardim de Sá 

(1994). No Estado do Rio grande do Norte estes terrenos cristalinos são 

representados por: 

a) Ortognaissesmigmatíticos de idade paleoproterozóicoa a arqueano 

(Leste do estado) e augén gnaisses e ortognaises graníticos e 

granodioríticosmigmatitícos e mioliníticos do paloproterozóico; 
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b) Rochas supracrustais compostas por micaxistos, gnaises, quartizitos e  

metaconglomerados depositados e deformados durante o 

neoproterozóico (Centro-sul)  e; 

c) Granitíodes e pegmatitos intrusivos 

No contexto da província Borborema, a área de estudo está inserida dentro 

do Grupo Seridó (Formações: Jucuruntu, Equador e Seridó - da base para o topo). 

A Fm. Seridó é formado por micaxistos feldpáticosà aluminosos às vezes com 

intercalações de quartizitos Jardim de Sá (1994). 

A tectônica desta região está associada ao ciclo orogênico brasiliano (650 

– 550 Ma), que produziu um intenso plutonismo associado com zonas de 

cisalhamentos. Essa área (Seridó do RN), corresponde a centenas de quilômetros 

de extensão e 20 km de largura, com direção E-W e NE-SW, representada pela 

faixa de dobramento Seridó, convergindo para uma direção E-W ao se aproximar 

da zona de cisalhamento Patos.  

Tanto esse sistema de falhas como o tipo de material que compõe o 

embasamento, vai se refletir na maior ou menor capacidade de armazenamento 

de água. A presença de fraturas sub-verticais com direção NE- SW, como nos 

micaxistos da Fm. Seridó é reflexo da direção destas tensões descritas. 

 

1.3.3 O elemento humano no semiárido 

 

Somando-se e interagindo com este contexto físico que compõe o mosaico 

multidiverso da região do semiárido, está a população que torna este o semiárido 

mais populoso da terra. Segundo Brasil (2005), o semiárido brasileiro possui, 

aproximadamente, 20 milhões de pessoas, sendo destes 43,5% rurais e 56,6% 

urbanos com uma densidade demográfica que chega a 22 hab/km2. 

Especificamente relacionado ao contexto rural, existe uma expressiva parte da 

população que está distribuída em pequenos núcleos habitacionais ou em 

unidades familiares dispersas (população rural difusa). Essas unidades familiares, 

com até 100 ha, representam 27% da área total dos estabelecimentos agrícolas. 
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São, justamente, estas famílias quem mais sofrem com a falta de 

alternativas sustentáveis que possibilite o acesso à água na região. Essa 

população sempre esteve a mercê das políticas públicas que privilegiaram ações 

que contribuem para concentrar o acesso aos recursos hídricos, tornando-as mais 

vulneráveis e pouco resilientes à dinâmica climática e física da região. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: as barragens subterrâneas no contexto 

do semiárido brasileiro 

 

2.1 APRESENTAÇÃO 

 

Este capítulo, que trata do estado da arte sobre o tema em questão, 

apresentará uma visão geral do conjunto de tecnologias utilizadas para 

possibilitar o aproveitamento da água de chuva, incluindo as barragens 

subterrâneas. Nesse momento, também será discutido como surgiu o conceito da 

convivência com o semiárido, em contraposição ao combate à seca. Nessa 

mesma perspectiva, se abordará o papel das Organizações Não Governamentais 

(ONG´S) e das instituições do governo brasileiro no que concerne a mudança de 

paradigma nas políticas públicas que passaram, também, a apoiar a propagação 

das tecnologias de convivência com o semiárido. 

O segundo item tratará de apresentar uma atualização conceitual e as 

diferentes metodologias de captação e armazenamento de água em sub-superfície 

dos rios e riachos intermitentes no semiárido brasileira, hoje amplamente 

conhecido como “barragem subterrânea”. 

O terceiro item contextualizará a evolução das barragens subterrâneas no 

semiárido potiguar. Serão analisados dois estudos de caso sobre a utilização das 

barragens subterrâneas na região Oeste do Rio Grande do Norte, e observa-se-á 

as possíveis causas que poderão levar ao insucesso desta tecnologia. 

Por fim, essa revisão abordará, de forma teórica e prática, as 

possibilidades e os avanços que a utilização do Radar de Penetração no Solo 

(GPR) poderá trazer para o processo de locação e monitoramento das barragens 

subterrâneas. 
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 TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE CONVIVÊNCIA COM O 

SEMIÁRIDO: captação, armazenamento e manejo de água de chuva. 

 

 

2.2 INTRODUÇÃO 

 

Os usos das tecnologias no semiárido sempre estiveram, historicamente, 

associados à intenção de mudar e controlar o ambiente local, inóspito e sujeito a 

secas periódicas. Assim, as tecnologias sempre foram pensadas com o objetivo 

de viabilizar as atividades econômicas que modernizariam e trariam a 

prosperidade para uma região seca, pobre e necessitada.  

Essa visão predominante na política pública que negava as potencialidades 

locais do semiárido, como alternativa real para o seu desenvolvimento, foi a base 

que sustentou o que se convencionou chamar de “indústria da seca”. Estas ideias 

foram combatidas por pesquisadores como Guimarães Duque que, desde os anos 

40, enfatizavam a necessidade de aproveitar as vantagens comparativas das 

plantas e animais já adaptados ao clima semiárido. O novo paradigma que se 

contrapõe ao combate a seca e propõe uma nova forma de pensar e agir na região 

foi denominado de convivência com o semiárido.  

Para Malvezi (2007), o segredo da convivência está em compreender 

como o clima funciona e como é possível adequar-se a ele. Não se trata mais de 

“acabar com a seca”, mas de adaptar-se a ela de forma inteligente. O segredo da 

convivência com o clima semiárido passa pela produção e estocagem nos 

períodos com excedente de água para garantir a estabilidade nos períodos sem 

chuva.  

Nesse contexto, a disponibilização de água para uso doméstico, 

dessedentação animal e para a agricultura é o fator chave para permitir a 

convivência em uma região de clima semiárido, de forma sustentável. Desde o 

final da década de 80, já estão disponíveis tecnologias de captação e 

armazenamento da água da chuva que podem suprir as necessidades básicas das 

populações rurais. Essas tecnologias se caracterizam por serem simples, baratas, 
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com baixo custo de manutenção e facilmente replicáveis, adequando-se aos 

diferentes contextos ambientais e sociais do semiárido do Brasil. 

Este capítulo tem como objetivo traçar um panorama geral do uso de 

tecnologias alternativas de captação d’água e manejo de água de chuva, em 

regiões de clima semiárido, que permitam a convivência com condições 

climáticas naturais da região. Serão discutidos aspectos relacionados ao acesso a 

água no Brasil e no mundo, enfocando, também, as implicações da sua 

implantação a partir de financiamento público.  

 

2.3 HISTÓRICO DO USO DAS TECNOLOGIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

DE CHUVA 

 

A coleta da água da chuva é utilizada especialmente em regiões áridas e 

semiáridas onde estas ocorrem somente durante poucos meses e são 

irregularmente distribuídas no espaço e no tempo (Gnadlinger 2000). Esta prática 

foi utilizada por diferentes povos, de diferentes culturas, independentemente, em 

diferentes continentes, por milhares de anos, com uma extensa variedade de 

adaptações locais, as quais dependiam de condições e culturas específicas para a 

solução de problemas localizados (Palmier 2003). Foram as técnicas de captação 

de águade chuva que permitiram a sobrevivência do homem em regiões áridas 

contribuindo para o estabelecimento de cidades no deserto.  

Na África do Sul foram encontradas evidências, datadas de cerca de 

200.000 anos, que mostram como o Homo sapiens utilizava ovos de avestruz 

para captar e armazenar água de chuva para utilizar no período de seca. No 

planalto de Loess, na China, na província de Ganzu, foram identificados 

caldeirões e tanques para armazenamento da água de chuva datados de 2.000 

anos. No deserto de Negev, hoje território de Israel e da Jordânia, há dois mil 

anos, foi construído um sistema integrado de captação e manejo de água de 

chuva para uso agrícola. No México foram construídos, pelos Astecas e Mayas, 

sistemas eficientes de captação e armazenamento de água de chuva com 

capacidade de até 50.000 litros (Gnadlinger 2006). 
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A gestão de recursos hídricos em regiões de escassez hídrica é de crucial 

importância para planejar, regular e controlar o uso da água, atendendo às 

diversas demandas pelo recurso, concomitante gestão do meio ambiente. Entre as 

diversas estratégias para minimizar ou solucionar o problema da escassez de 

água, técnicas de captação de água de chuva têm sido cada vez mais utilizadas 

em muitos países e em alguns de clima temperado (Palmier 2003). 

 

2.4 O SEMIÁRIDO TROPICAL BRASILEIRO: aspectos climáticos, físicos e 

populacionais 

 

O semiárido brasileiro é considerado um clima atípico pelos 

pesquisadores, por estar situado em posição anômala, numa latitude que se 

aproxima dos 5° Sul, sendo, notadamente, equatorial e tropical. Essa situação vai 

conferir características intrínsecas que diferencia o semiárido brasileiro da grande 

maioria das regiões localizadas em faixas de latitudes em torno de 30° Sul ou 

Norte.  

Estudos realizados por Duque (2004), em seu livro intitulado “Solo e 

Água no Polígono das Secas” já ressaltava a grandiosidade territorial do 

semiárido e diferenciação acentuada em relação aos outros biomas, pela 

importância econômica e política. O semiárido brasileiro apresenta problemas 

gerais determinados pela sua singularidade climática que requerem soluções 

especiais, oriundas das modificações locais da geologia, topografia, dos micro-

climase da necessidade das populações. O mesmo autor ressalta que a aridez que 

limita o desenvolvimento vegetal, proporciona, contudo, muitas vantagens 

comparativas importantes: salubridade, abundância de plantas xerófilas de alto 

valor industrial, colheitas de produtos não possíveis em regiões chuvosas e clima 

propício ao desenvolvimento da pecuária. 

No entanto, ao invés de buscar entender as singularidades locais, 

historicamente prevaleceu uma visão que retrata o semiárido numa perspectiva 

de caracterizá-lo pela sua homogeneidade regional, expressa em termos de clima, 

relevo, geologia e solos. O semiárido é visto e muitas vezes pensado como um 
 

 
 



34 
 

espaço igual, homogêneo sem diferenças marcantes e com graves problemas 

decorrentes dos períodos de secas frequêntes. Prevalece, nesse caso, o 

determinismo que atribui ao clima às causas dos problemas sociais e físicos 

existentes. Atualmente, vem crescendo e se ampliando a consciência da 

necessidade de resgatar outra percepção da região, ressaltando a sua diversidade, 

mas,sobretudo, a sua riqueza e importância sócio-ambiental. 

A região semiárida brasileira inicialmente delimitada como “espaços de 

ocorrência de seca no Nordeste” foi oficialmente reconhecida pela lei 175 de 07 

de janeiro de 1936. Este foi o espaço de atuação do Instituto de Obras Contra a 

Seca (IFOCS),posteriormente denominado de Departamento Nacional de obras 

Combate a Seca (DNOCS). Em 1989, a área foi ampliada pela Lei n° 7.827, de 

27 de setembro de 1989. Em 2005, essa Lei foi modificada, no que diz respeito à 

delimitação da área semiárida, pela Portaria Interministerial do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério 

da Integração Nacional (MI) nº 1, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 

do dia 09 de março de 2005.  

Esta mesma Lei incorporou mais dois parâmetros, o Índice de Aridez e 

Déficit hídrico, que se juntaram a Isoieta de 800 mm (linha que define áreas com 

precipitação média de 800 mm/ano), como elementos definidores dos limites do 

semiárido brasileiro (Fig. 1). Com a inclusão desses novos critérios, a região 

passa a abranger 1.031 municípios e uma área de 982.563 mil Km2 (Brasil 2005).  
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Figura 2.1 Distribuição das áreas áridas, semiáridas e desérticas no mundo 
 (Brasil 2005) 

 

Um dos pontos centrais que caracterizam a região é a sua condição 

climática, e em particular, o comportamento das chuvas. Numa análise mais geral 

denota-se o caráter da singularidade e da diversidade dos totais precipitados. Tal 

diversidade é expressa pela associação das condições do clima-relevo local e 

regional. Segundo estudos realizados por Brito et al. (2007), sobre as faixas de 

precipitação existentes no semiárido, os totais precipitados podem variar de 

290mm, entre a região central da Paraíba e o Norte da Bahia, a 1.200mm, na 

porção que faz a transição com litoral denominada de agreste, de média anual. 

Ainda podem ser incluídos nesta lista os chamados brejos de altitudes que se 

caracterizam por apresentarem faixas de precipitação superiores a média. Estas 

áreas estão associadas com baixas temperaturas registradas no outono (período 

das chuvas ou inverno como é chamado na região que inicia em 21 de março e 

vai até 21 de junho). 

Para Silveira et al. (2002), a variabilidade climática é de causa sazonal, 

definida por um período seco, alternado por um período de chuvas. Por outro 

lado, existe uma extrema variabilidade, entre os totais pluviométricos anuais com 
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coeficiente de variação (CV) acima de 50%. Esse coeficiente mede a relação 

entre o valor médio da pluviometria e o seu desvio padrão, podendo, nos anos 

mais secos, variar em mais de 70%. Existe, ainda, uma forte dispersão na 

distribuição pluviométrica total, em um mesmo período chuvoso (variabilidade 

intra-sazonal).  

Somando a estas características físicas e climatológicas que compõem o 

mosaico multidiverso do semiárido brasileiro, acrescenta-se o fato de sera região 

semiárida mais populosa da terra (Nordeste Sertanejo 1999). Nenhuma outra 

região, de clima semelhante, é ocupada por uma população tão numerosa. Na 

região semiárida do Brasil habitam, pelo menos, 20 milhões de pessoas, sendo 

destes 43,5% residentes rurais e 56,6% moram nas cidades, com uma densidade 

demográfica que chega a 22 Hab/km. Na região rural há uma expressiva 

população que está distribuída em pequenos núcleos comunitários ou em 

unidades familiares dispersas (população rural difusa). Essas unidades familiares, 

com até 100ha, representam 90% do número total das propriedades, mas só 

representam 27% da área total ocupada (Brasil 2005).  São essas famílias as que 

mais sofrem pela falta de alternativas sustentáveis de acesso a terra e a água na 

região. Essa população sempre esteve à mercê das políticas públicas que 

privilegiaram ações que contribuíram para concentrar o acesso aos recursos 

hídricos, tornado-as vulneráveis e menos resilientes à dinâmica climática natural 

da região. 

 

2.5 CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

Como já frisado, criou-se uma concepção de que a seca e a variabilidade 

climática são as grandes vilãs do atraso social e econômico da região, havendo a 

necessidade de uma forte intervenção estatal para combater esse fenômeno. Toda 

orientação das políticas públicas, a partir do Séc. XVIII, utilizaram esse 

paradigma como pano de fundo das suas ações. 

Para romper esse paradigma, emerge no seio da sociedade civil 

organizada, um conjunto de propostas fundamentadas na crítica à monopolização 
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do acesso a terra e a água, nas práticas sociais emancipadoras que buscavam 

construir uma nova proposta de desenvolvimento para o semiárido. Entre outros 

componentes, esta forma de pensar e agir valoriza a construção de alternativas 

tecnológicas que possam ser constituídas a partir do diálogo do saber técnico, da 

sabedoria popular e da participação das famílias envolvidas na concepção e 

execução destas propostas. Esse novo modelo, ainda em gestação, denominado 

de “convivência com o semiárido”, poderá implicar em um novo conceito 

civilizatório para a região.  

No final do Sec. XIX, começou a ganhar corpo uma nova concepção 

afirmando a viabilidade do semiárido a partir de outra plataforma, negando o 

combate à seca, como alternativa para a região e reafirmando a necessidade da 

convivência. Em 1999, durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes das 

Nações Unidas da Convenção de Combate à Desertificação (COP 3), ocorrida em 

Recife/PE, representantes de movimentos sociais, de entidades religiosas e de 

ONG’s divulgaram a Declaração do Semiárido, ou seja,umdocumento que 

afirmava um conjunto de propostas baseadas em duas premissas: o uso 

sustentável dos recursos naturais e a quebra do monopólio do acesso à terra, à 

água e aos meios de produção (Silva,  2006). Mais que um documento, a 

Declaração do Semiárido se constitui numa síntese que norteia uma inédita 

articulação institucional, que hoje congrega mais de 1.000 organizações. Essa 

articulação foi denominada de Articulação no semiárido brasileiro (ASA Brasil). 

É importante frisar que, até então, estas organizações tinham uma atuação 

fragmentada, ou com articulações que não cobriam a região como um todo. Com 

o surgimento da ASA Brasil, foi possível montar uma estratégia de mobilização 

social e difusão tecnológica para a convivência com as adversidades climáticas e 

influenciar, fortemente, as políticas públicas direcionadas ao semiárido. 
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2.5.1 Histórico, viabilidade e perspectivas atuais 

 

As estratégias de divulgação e implantação das tecnologias são utilizadas 

como instrumentos de valorização e aproveitamento da água de chuva. São, 

também, construídas dentro de um amplo processo de mobilização, envolvendo 

organizações de base (associações comunitárias e sindicatos rurais), ONG’s e 

famílias diretamente beneficiadas. Os usos das tecnologias de convivência, como 

já citado, se revestem de novos significados, pois estão diretamente vinculadas a 

uma proposta de mudança da realidade e de como cada família se percebe dentro 

da sua comunidade e da região. Não se trata, agora, de uma simples difusão ou 

replicação de tecnologias.  

Para Silveira (2009), os fundamentos técnicos que permitem a convivência 

da população com o clima semiárido vêm sendo postos em prática a partir da 

inovação tecnológica. Entretanto, no lugar de processos verticalizados de 

transferência de conhecimento, buscam-se a participação ativa das famílias e de 

suas capacidades de inovação e comunicação horizontal. Entre os novos sistemas 

de construção e difusão do conhecimento estão aqueles que propiciam o diálogo 

de saberes ao valorizar a capacidade inata de agricultores e agricultoras de se 

ajustarem aos contextos, sempre mutantes, em que vivem. 

 

2.5.1.1  Histórico do uso das tecnologias de convivência no Brasil 

 

Atualmente, é possível encontrar na literatura a descrição de práticas 

antigas de populações de outros continentes sobre captação e manejo de água de 

chuva, mas se desconhece como as populações, os primeiros habitantes, do 

semiárido brasileiro interagiam com a dinâmica climática. Essa condição pode 

ser explicada pelo processo de colonização da região marcada pela total 

desconsideração dos saberes das populações tradicionais que aqui viviam. Nessa 

realidade, não foi possível entender muitas das estratégias que esses povos 

desenvolveram para sua adaptação ao clima,em termos de acumulação de água, 

manejo de plantas e animais. Mesmo assim, algumas técnicas foram conservadas 
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e repassadas ao longo dos tempos, permanecendo utilizadas por remanescentes 

destas populações que ainda hoje vivem na região (agricultores familiares 

tradicionais). Nesse contexto, pode ser citado o exemplo dos chamados 

caldeirões ou caxios. Nos dias atuais, essa técnica é artificialmente reproduzida 

com algumas modificações que aumentam a sua capacidade de acumulação. Esse 

tipo de alternativa é hoje encontrada no Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraíba. 

No que diz respeito à elaboração de estudos ou iniciativas sistematizadas 

que envolvam tecnologias alternativas para viabilizar a convivência das 

populações com o clima semiárido, podem ser citadas duas vertentes principais: a 

primeira delas está relacionada às Organizações Não Governamentais (ONG’S), 

principalmente aquelas ligadas a Igreja católica progressista, que com a ajuda 

financeira de entidades da cooperação internacional, já no final da década de 70, 

criou o Centro de Capacitação e Acompanhamento a Projetos Alternativos 

(CECAPAS), na Diocese de Pesqueira/PE. Esse espaço serviu como centro de 

formação em Tecnologias Alternativas para todo semiárido, tanto para 

agricultores quanto para técnicos. No final da década de 80, a partir de uma 

articulação nacional materializada pela Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional (FASE), um grupo de técnicos criou o Centro de 

Tecnologias Alternativas de Ouricuri (CTA-O), voltado às questões do 

semiárido. Este Centro, que também foi criado em outros biomas, originou a 

ONG CAATINGA, institucionalizada no ano de 1988, sendo uma das primeiras 

ONG’s que desenvolveu trabalhos específicos para a efetivação de tecnologias 

adaptadas ao semiárido. Influenciado pelo trabalho de ONG’s como o 

CAATINGA, Atualmente existe um grande número de ONG’s que prestam 

assessoria técnica com vistas à efetivação da convivência com o semiárido, 

estando todas elas, hoje, participando da ASA Brasil. 

A segunda vertente está relacionada às iniciativas realizadas dentro das 

instituições governamentais de pesquisa e ensino. A criação de um centro de 

pesquisa voltado a estudar especificamente o semiárido, denominado de Centro 

de Pesquisa do Trópico Semiárido (CPTASA), atualmente Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-Semiárido), na cidade de Petrolina/PE, pode 
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ser destacada. Apesar de ter sido criada dentro de uma concepção governamental 

para o desenvolvimento de pesquisas, estudos e experimentação tecnológica 

voltadas para alavancar o processo de desenvolvimento na concepção do que se 

convencionou chamar de “modernização conservadora”, muitos técnicos, 

comprometidos com uma nova visão, deram valiosas contribuições para a 

sistematização de alternativas tecnológicas mais integradas ao clima semiárido e 

voltada a atender as necessidades dos habitantes das regiões semiáridas.Nessa 

mesma perspectiva, é oportuno citar que dentre muitas outras instituições 

públicas, pesquisadores de forma isolada e por iniciativa pessoal, também vêm 

contribuindo para a efetivação das tecnologias de convivência. Recentemente a 

Universidade Federal do Rio grande do Norte, através do Laboratório de 

Análises Estratigráficas (LAE) e do Grupo de Estudos de Análogos (GEA), está 

desenvolvendo estudos com vistas a contribuir com a incorporação de técnicas 

modernas de imageamento 3D de corpos aluvionares para fins de locação e 

monitoramento de barragens subterrâneas.   

Outra iniciativa que congrega ONG’s e instituições de ensino e pesquisa 

oficial foi o surgimento da Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água 

de Chuva (ABCMAC), criada no ano de 1999. A ABCMAC surgiu como um 

espaço importante para divulgação das pesquisas sobre o tema da captação da 

água de chuva, incluindo, também, a captação de água de chuva para a realidade 

urbana.      

 

2.5.1.2  Viabilidade das tecnologias de convivência 

 

Pesquisas sobre a viabilidade da captação da água de chuva no semiárido 

para consumo humano são recentes. Diante disso, ainda há carência de um 

volume maior de dados científicos para subsidiar com mais eficácia as políticas 

públicas.  

Uma das primeiras questões levantadas quando se discute a viabilidades 

dos sistemas de captação de água de chuva, como uma opção para as populações 

rurais difusas do semiárido, é se essas são, realmente, capazes de gerar 
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excedentes hídricos. Questiona-se, nesse caso, se esses excedentes hídricos são 

suficientes para suprirem a demanda no período seco (em média 240 dias por 

ano), para consumo humano, animal e produção.  

Para Jalfim (2003), as causas do pouco entendimento sobre a viabilidade 

dessa proposta são, relativamente, semelhantes. Em relação aos técnicos e 

governantes, parte da sua descrença nessas tecnologias se origina na própria 

formação de seus conhecimentos sobre o semiárido, que se deu no bojo da 

política do “combate a seca”. Política essa,baseada na centralização dos recursos 

hídricos, através da construção de grandes obras hídricas e um reduzido leque 

clássico de obras de porte médio disseminados, apresentadoscomo as únicas 

formas viáveis para o abastecimento de água.  

Estudos realizados pela Diaconia (1999), no Sertão do Pajeú/PE, revelam 

que mesmo no município que menos choveu na região (Iguaracy/PE – 344,6mm), 

seria possível captar 24.000L de água, admitindo-se 10% de perdas e uma área 

média de captação dos telhados da região de 78 m2. O aspecto da viabilidade 

hídrica é também ressaltado por Porto (2005), que trata do total precipitado no 

semiárido brasileiro em relação a outras áreas semiáridas do mundo. Em outros 

países a precipitação média anual é de 80 a 250 mm enquanto a média no Brasil é 

de 700mm. Mesmo existindo lugares com média da ordem de 250 mm, como é o 

caso de Cabaceiras/PB, esse autor calcula que o volume de chuva que cai no 

semiárido é da ordem 581 bilhões de metros cúbicos por ano. Considerando a 

população do semiárido, tem-se uma média de 29.050 metros cúbicos por 

habitante ano, um valor suficiente para suprir as carências de água desta 

população.   

Galvíncio (2005), apresentou em um trabalho específico sobre a 

viabilidade da captação da água para as cisternas familiares de 16.000L, no 

estado de Pernambuco. Concluiu-se que levando em consideração a região mais 

crítica do referido estado (região Oeste), com média de precipitação nos anos 

mais secos de 400 mm, faz-se necessário uma área de captação de 67m2 para 

encher a cisterna de 16 m3. Ao mesmo tempo o autor afirma  que as cisternas 

construídas nesse estado terão 80% de chances de encherem totalmente, mesmo 
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em anos mais críticos. Galvíncio & Ribeiro (2003) realizaram estudo 

semelhantes no semiárido paraibano, selecionando às médias pluviométricas com 

a área de captação necessária para encher as cisternas de 16.000 l e chegaram à 

conclusão que, naquele estado, a área necessária na região mais crítica (Cariri 

paraibano), é de 65 m2. 

Com relação à área de captação Jalfim (2003) afirma que o tamanho e a 

qualidade dos telhados das casas do meio rural no semiárido são apropriados para 

a captação de água de chuva. Estudo sobre a área dos telhados das casas, 

realizado pela Diaconia em 22 comunidades rurais dos sertões do Pajeú-PE e 

Médio Oeste do Rio Grande do Norte, revelou dados que podem ser considerados 

representativos para o semiárido. Nesse estudo, observou-se que a área média dos 

telhados é de 84 m2 e que mais da metade das residências têm 75 m2 de telhado. 

O mesmo autor estabelece o total de 200 mm de precipitações como padrão de 

cálculo para a determinação do volume de chuvas que podem ser captadas em 

cisternas, considerado como um valor crítico. Mesmo nestas condições, se 

multiplicar a área de captação pelo volume de precipitações e considerar um fator 

de perdas de 25%, a água captada será suficiente para suprir a demanda de uma 

família de 05 pessoas consumindo 6l/dias. 

Para o consumo animal, a EMBRAPA Semiárido tem desenvolvido 

estudos visando dimensionar sistemas de captação de água de chuva para 

caprinos e ovinos. Brito et al.(2007) descrevem um sistema que utilizou uma 

estrada de cascalho de 80 m X 5 m (área de captação 400 m2) com filtros e 

declividade de 0,8%, permitindo o escoamento da água por gravidade. Uma 

cisterna foi construída para armazenamento com capacidade de armazenar 16 m3, 

volume suficiente para atender 20 animais (consumo de 4,5 l/dia-1) por até 240 

dias sem chuvas.  

No caso de água para produção, as técnicas de captação, hoje utilizadas, 

são bem variadas. Utilizam-se barragens subterrâneas, poços amazonas e poços 

manuais rasos que são construídas em sedimentos aluvionais ao longo de rios e 

riachos intermitentes. Os barreiros e pequenos barramentos são construídos em 

linhas de drenagem com objetivo de retenção de água oriunda do escoamento 
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superficial. Recentemente têm-se utilizado de cisternas calçadão com o objetivo 

de armazenamento de água para produção familiar em pequena escala.  

Apesar de algumas destas alternativas citadas já serem utilizadas há 

centenas de anos, poucos estudos técnicos foram realizados, até então, com o 

objetivo de avaliar a segurança hídrica do agricultor frente a estas tecnologias. 

No entanto, é certo que todas estas tecnologias possuem grande aceitação das 

famílias da região, sugerindo sua viabilidade, mesmo sabendo-se que pesquisas 

devem ser feitas com objetivo de entender melhor os mecanismos de 

funcionamento, além de propor ajustes para tornar as tecnologias mais eficientes 

e relevantes.  

Estudos realizados por Brito (2001),ressaltam que o planejamento para a 

captação de água de chuvas em regiões de grande variabilidade (interanual e 

interdecadal) de precipitação, como é o semiárido brasileiro, torna-se uma tarefa 

engenhosa e de difícil execução, pois são necessários, no mínimo, o dobro de 

anos de dados de precipitação que devem ser analisados para a elaboração de 

modelos mais eficientes. 

Outro fator que pode contribuir para viabilidade destas tecnologias é a 

capacidade de adaptação às diferentes realidades locais, quer sejam elas de ordem 

física-ambiental, ou social. Também pesa a possibilidade de que materiais 

existentes nas comunidades possam ser utilizados nas obras. A utilização da 

mão-de-obra local deve ser priorizada durante o processo de construção. É muito 

comum que o trabalho da comunidade seja utilizado como contrapartida não 

financeira para a construção das obras físicas.  Da mesmaforma, merece ser 

destacado o fato das tecnologias de convivência ter como princípio a diminuição 

da exposição da água aos raios solares, o que leva a diminuição das perdas por 

evaporação.  
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2.6 PERSPECTIVAS DO USO DAS TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA NA 

ATUALIDADE: a experiência da sociedade civil e o financiamento público 

 

Durante as últimas décadas, o interesse pelo uso de técnicas de captação 

de água de chuva aumentou. Projetos agrícolas e de recursos hídricos baseados 

em tecnologias sofisticadas e alto consumo de energia, tornaram-se 

insustentáveis em vários países. A tendência atual é a adoção, cada vez mais 

frequente, de técnicas de captação de água de chuva. Várias instituições 

internacionais estão financiando programas de desenvolvimento e pesquisa para 

investigar o potencial destas metodologias. Nesse contexto, essas instituições 

reconhecem a necessidade de que muito deve ser feito para identificar as 

capacidades reais de tais técnicas, nas mais diversas condições ambientais 

(Palmier 2003). 

No Brasil, somente com o surgimento da ASA Brasil, é que a proposta de 

uso das tecnologias de convivências entra na pauta das políticas públicas. No 

entanto, a proposta da ASA ganha contornos inovadores na medida em que não 

se limita a difusão de tecnologias, mas incorpora a dimensão do envolvimento 

popular, através de um amplo processo de mobilização social envolvendo 

famílias, comunidades e instituições.  

O Governo Federal Brasileiro, a partir de 2003, vem implementando uma 

política de financiamento público das tecnologias de convivência com o 

semiárido. Esse processo de financiamento público começou em 1999, e se 

consolidou fortemente a partir de 2003. O Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS), vem dando importantes aportes de recursos, através 

do seu programa de acesso à água. Com esse programa são financiados projetos 

de governos estaduais, prefeituras e da ASA Brasil. Para a construção das 

cisternas no semiárido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) assinou termo de parceria com a Associação Programa 1 Milhão de 

Cisternas (AP1MC) e firma convênios, anualmente, com governos estaduais e 

municipais. Assim, o MDS libera, também, recursos para a capacitação das 
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famílias para a convivência com o semiárido e a mobilização social para gerir os 

recursos hídricos. Atualmente já foram financiadas mais de 346.989 cisternas 

(MDS 2011).  

No que concerne o trabalho desenvolvido pela ASA, relacionado à 

execução do programa com ação regional foi o Programa de Formação e 

Mobilização Social para Construção de 1 milhão de Cisternas Rurais (P1MC). 

Concebido com a proposta de atender 1 milhão de famílias rurais com água para 

consumo humano, foi iniciado em 1999, sob a forma de um projeto piloto, e até 

2010, já conseguiu construir 337.211 cisternas, sendo o principal financiador o 

Governo Brasileiro, através dos ministérios.O número de cisternas por estado foi 

determinado em função da proporção da população rural existente em sua porção 

semiárida (Fig. 2.2). 

 

 
Figura 2.2 Distribuição das metas propostas e cisternas já construídas por estado 
inserido no semiárido. Fonte: ASA (2002) e dados repassados pela coordenação 

do programa P1MC da ASA. 
 

Avaliando o total já construído pelo P1MC e as metas estabelecidas, 

percebe-se que existe um longo caminho a ser trilhado até a meta estabelecida ser 

totalmente alcançada. É bem verdade que o processo de mobilização 

desencadeado com o início do programa, já viabilizou a construção de um 
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número bem maior de cisternas. Tal fato se deu, através de financiamentos 

oriundos da cooperação internacional, de Autarquias do Governo Federal e de 

Governos Estaduais. No entanto, tais cisternas não estão contabilizadas 

oficialmente no programa, por não serem executadas dentro da estrutura 

metodológica-gerencial montada pela ASA Brasil, mesmo que muitas vezes 

tenha sido executada por uma ONG integrante da própria articulação. Essa nova 

abordagem metodológica construída e executada pela ASA é que está fazendo e 

diferença quando se compara com outras iniciativas de construção de cisternas. A 

fundamentação desta nova forma de agir e executar projetos em larga escala tem 

os seguintes pressupostos (ASA 2002): 
[...] - Fortalecimento da auto-estima da população do semi-árido, 
situando-a criticamente no contexto histórico, cultural e político; 
- Oportunizar a socialização das experiências e conhecimentos entre 
as entidades; 
- Fortalecimento da Cidadania pela prática do exercício da co-
responsabilidade; 

- Metodologia participativa e democrática; 
- Criar mecanismo de operacionalização do Programa num processo 
“aprender-fazendo”, de acordo com a realidade local, considerando as 
várias dimensões dos atores locais; 
- Garantir o envolvimento das famílias na execução e manutenção das 
ações do Programa [....] 

 
Além do P1MC a ASA vem executando mais duas outras iniciativas o 

P1+2 (Programa 1 Terra e 2 Água) e o Bomba Popular, sendo o segundo o de 

maior expressão. O P1+2, também é uma proposta de mobilização social que 

reafirma a importância do acesso á terra do manejo sustentável da água para 

garantia da segurança alimentar das famílias rurais do semiárido. Esse programa 

foi concebido como a continuidade do P1MC, complementando a água da 

cisterna (consumo humano), com outras águas destinadas a produção familiar ou 

a dessedentação animal. 

Atualmente vem sendo executadas em fase piloto, ou de testes, as 

seguintes tecnologias: cisternas calçadão; tanques de pedra e barragens 

subterrâneas. Segundo informações prestadas pela ASA Brasil, mais 

especificamente da coordenação do P1+2, os principais financiadores são: O 
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Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

PETROBRAS, Fundação Banco do Brasil e CODEVASF.  

Com base em informações repassadas pela coordenação do programa, em 

janeiro de 2010 o P1+2 iniciou sua fase demonstrativa, na qual pretende uma 

maior interação, entre as experiências de manejo produtivo e sustentável da terra 

e dos recursos hídricos. De maneira participativa, a ideia é desencadear um 

processo de mapeamento, intercâmbio, sistematização e implementação de 

experiências. As atividades propostas para fase demonstrativa do P1+2 atingirão, 

diretamente, 96 comunidades,todo o Nordeste e parte de Minas Gerais. 

Os eventos de formação/capacitação (mobilização social), (Tabela 2.1) 

realizados pelo programa, até maio de 2010, já envolveram 27.415 pessoas em 

todo o semiárido. As metas executadas já chegaram a 7.557 pequenas obras 

hídricas descentralizadas. 

 

Tabela 2.1 Total de pequenas obras hídricas já efetivadas no semiárido pelo 
P1+2, até maio de 2010. 

Tecnologias  Quantitativo 

Cisternas calçadão 6.825 

Barragem subterrânea 401 

Tanque de pedra 330 

Barreiros 1 

Total 7.557 

Fonte: Dados repassados pela coordenação do Programa P1+2 da ASA. 

 

Além do caráter mobilizador do programa, ressalta-se que, por se tratarem 

de tecnologias adaptadas e de baixo custo, estas podem ser executadas de forma 

descentralizada. Nesse caso, atendem a problemas específicos das famílias, 

melhorando o acesso a água e, consequentemente, a qualidade de vida. Assim, 

como aconteceu com o P1MC o P1+2, tende a ser incrementado e a ganhar 

maiores dimensões, em termos quantitativos, nos próximos anos. Também é 

importante frisar que governos estaduais e outros órgãos federais, como o 
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Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), estão apoiando, com 

recursos próprios, a implementação de tecnologia de convivência, seguindo a 

metodologia proposta pela ASA. 

Percebe-se, ainda, que pode estar acontecendo no semiárido brasileiro uma 

verdadeira “revolução silenciosa”, capitaneada pela sociedade civil e movimento 

popular, com o apoio e asensibilidade do governo brasileiro, assim comode 

empresas públicas e privadas.  

É importante ressaltar que as tecnologias, por melhores que possam 

ser,por si só não resolvem. Esses são os meios ou instrumentos que, se bem 

utilizados, podem se constituir em importantes ferramentas ou instrumentos de 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. A experiência bem sucedida da ASA 

Brasil só reafirma a necessidade do envolvimento das famílias beneficiadas, 

durante todo o processo de implantação das tecnologias. Para isso, é necessário e 

de grande importância que exista um trabalho de monitoramento das tecnologias 

implantadas. Esse processo deve ocorrer de forma a integrar o viés da pesquisa 

científica, com o trabalho envolvendo as famílias diretamente beneficiadas. 

 

2.7  TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: sistemas de 

captação de água de chuva 

 

Até recentemente, os sistemas de captação de água de chuva eram 

definidos como um método para coleta, armazenamento, conservação e 

escoamento superficial local para a agricultura, em regiões áridas e semiáridas. 

No entanto, esta conceituação passa a ganhar novos contornos, sendo ampliada 

para englobar, não as águas captadas e armazenadas para fins de uso da 

agricultura, como também a água que é captada e armazenada para fins de 

consumo humano.  

Os sistemas de captação de água de chuva (waterharvesting), foram 

definidos por Sabino (2003), como métodos artificiais de recolher a água oriunda 

das precipitações e armazená-las em reservatórios artificiais até que sejam usadas 

pela população. Em termos simples, um sistema de captação de água de chuva é 
 

 
 



49 
 

constituído por: (1) uma área de captação, geralmente, preparada para aumentar a 

eficiência de escoamento superficial; (2) um reservatório para o armazenamento 

da água captada (que pode ser diretamente no solo, no aluvião, etc.); (3) um 

sistema elevação (bombeamento) de água, responsável pela distribuição da água 

até seu destino final. Gnadlinger (2006), afirma que tal alternativa de 

armazenamento de água pode ser definida como termo geral para a maioria dos 

tipos de captação de água de chuva (com exceção para as de retenção de 

inundações), independente do uso. A água pode ser captada de telhados, pátios, 

do chão e das ruas.    

Para uma perfeita compreensão do funcionamento destes sistemas torna-se 

fundamental conhecer a dinâmica ou comportamento da água no Ciclo 

Hidrológico em condições semiáridas (Fig. 2.3). Numa bacia hidrográfica, nas 

condições do semiárido brasileiro, as chuvas correspondem as entradas. Esse 

aporte hídrico inicial é em parte perdido por evaporação e/ou evapotranspiração. 

Dependendo das condições geológicas e pedológicas locais poderá haver um 

menor ou maior escoamento superficial e/ou infiltração da água no solo. Onde 

predominam rochas impermeáveis existirá uma maior taxa de escoamento 

superficial, com grandes probabilidades de que exista uma rápida chegada da 

água aos rios e aluviões. 

 

 
Figura 2.3 Ciclo Hidrológico simplificado. (Modificado de 

http://www.cdlibre.org/pau/2003S/ pau_cv_2003s_c_ctm.html//24.05.2011) 
 

 
 

 

http://www.cdlibre.org/pau/2003S/


50 
 

Assim, dependendo das condições geológicas, pedológicas e topográficas, 

a água que chega a uma bacia terá um tempo de residência maior (tempo que a 

água permanecerá na área da microbacia). De forma prática, as tecnologias de 

captação de água de chuva buscam armazenar estas precipitações (entradas) e 

torná-las acessíveis as populações, através do seu armazenamento em estruras 

artificiais. Em outras palavras, bucam aumentar o tempo de residência da água 

quer seja no subsolo protegendo-a da evapotranspiração e diminuindo o fluxo 

subterrâneo. O armazenamento em reservatórios artificiais, também contribuem 

para aumentar a disponibildiade e diminuir as perdas. 

Existe uma grande diversidade de tecnologias de convivência sendo 

utilizadas no semiárido brasileiro. Para efeito de descrição, será adotada como 

referência as tecnologias utilizadas dentro do P1+2 da ASA Brasil e outras que 

vêm sendo difundidas no semiárido. Como forma de facilitar a 

compreensão,dividiu-se as tecnologias da seguinte forma:  

 

2.7.1 Sistemas com área de captação artificial direta e armazenamento 

- Cisternas (placas ou tela e cimento) 16.000 l; 

- Cisternas (placas ou tela e cimento) 52.000 l. 

 

2.7.2 Sistema de armazenamento por escoamento superficial natural 

- Caldeirão ou Tanque de Pedra; 

- Barreiro Trincheira; 

- “Barraginhas”. 

 

2.7.3 Sistema de armazenamento por escoamento sub-superficial e 

subterrâneo 

- Barragens Subterrâneas; 

- Poços Manuais Rasos; 

- Poços Amazonas ou Cacimbões. 
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2.8 SISTEMAS COM ÁREA DE CAPTAÇÃO ARTIFICIAL DIRETA E 

ARMAZENAMENTO 

 

2.8.1 Cisternas 

 

A construção de cisternas tem sido muito utilizada por programas 

governamentais e por ONG’s, como alternativas para captação e armazenamento 

de água de chuva. No entanto, antes estascisternas eram construídas de forma 

retangular e com tijolos, estando mais sujeitas a problemas de ordem construtiva, 

levando a ocorrência de vazamentos. Essa condição de suscetibilidade a 

vazamentos fez com que este tipo de alternativa passasse por um período em que 

a sua eficácia foi posta a prova, caindo em descrédito junto a população 

sertaneja. Com o surgimento e consolidação de modelos pré-moldados de placas 

e com formato circular,essa tecnologia passou a ter uma maior eficiência e 

durabilidade. Apesar de existir uma variedade de métodos de construção de 

cisternas pré-moldadas, têm-se como referência o modelo “pintadas”, adotada 

pela grande maioria das organizações da ASA, constituindo a mais difundida no 

semiárido brasileiro.  

Dentre as variações das cisternas de placas “Pintadas” existe a 

denominada de “familiar” com capacidade de acumulação de 16.000 l (Fig. 2.4), 

construída com objetivo de dotar as famílias rurais de água para consumo 

doméstico mínimo (beber e cozinhar) durante o período sem chuvas (até 240 

dias). 

 

Outra variação da cisterna de placas que vem sendo muito difundida é que 

apresenta a capacidade de acumulação de 52.000 l, pois permite uma gama de 

uso a família beneficiada.  
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Figura 2.4 Processo de construção da cisterna familiar (16.000 l) para 

abastecimento doméstico. (A: processo de escavação; B: confecção das placas; 
C: colocação das placas e D: cisterna pronta). (Foto: Alexandre de Oliveira 

Lima). 
 

Visando aumentar a área de captação das cisternas, muitas vezes é 

construído piso cimentado posicionado em locais mais altos que as cisternas que, 

normalmente, ficam parcialmente soterradas (Fig. 2.5). A água captada poderá 

ser utilizada para produção de hortaliças e melhorará a segurança alimentar das 

famílias. Nesse mesmo universo, utilizam outros tipos de captação como estradas 

de cascalho (Brito et al. 2007), para armazenamento de água com objetivo de 

produção de alimentos próximo as residências, ou como alternativa para 

abastecimento animal. 

Gnaldlinger (2006) salienta que o tipo de cisterna mais utilizado no mundo 

é a de concreto com tela de arame, que utiliza uma forma durante a primeira fase 

da construção. No Brasil, a tecnologia de ferro-cimento se destaca por sua grande 

resistência e emprego reduzido de materiais. Este tipo de cisterna está sendo 

utilizada por algumas ONG’s da ASA, em função da sua segurança a 

vazamentos. 
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Figura 2.5 Área de captação artificial e cisterna de 52.000l utilizada para 

produção familiar. (Foto: Alexandre de Oliveira Lima). 
 

 

2.8.2 Sistemas de armazenamento por escoamento superficial 

 

2.8.2.1  Caldeirão ou tanque de Pedra 

 

O Caldeirão ou Tanque de Pedra (Fig. 2.6) é uma furna natural (caverna) 

ou artificial, com profundidade variada, instalada em rochas impermeáveis do 

embasamento cristalino (denominadas comumente de lajedos), com boa 

capacidade de captação e armazenamento natural de água de chuva. É comum em 

locais onde afloram rochas ígneas e metamórficas, normalmente com solos pouco 

espessos, sem disponibilidade de água subterrânea de qualidade (quando 

disponíveis em zonas fraturadas apresentam alta salinidade), que usuários desta 

tecnologia busquem aumentar a eficiência deste sistema canalizando e 

direcionando a água das precipitações. Além das canalizações, a capacidade de 

acumulação pode ser aumentada com a construção de paredes artificiais sob a 

forma de mureta de pedras cimentadas (Gnaldlinger 2006) 
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Figura 2.6 Tanque de pedra com mureta para aumentar área de acumulação de 
água. Fonte: www.asapernambuco.blogspot.com/24.05.2011.(Foto:ASAcom). 

 

2.8.2.2 Barreiro Trincheira  

 

São tanques estreitos e profundos escavados em lajedos (rochas do 

embasamento cristalino), com o objetivo de armazenar água da chuva que 

precipita e escoa durante as enxurradas (Fig. 2.7). Como possuem pouca área de 

exposição às perdas por evaporação são reduzidas. A ONG Caatinga produziu 

um material informativo sob a forma de cartilha, direcionada para agricultores, 

divulgando este tipo de tecnologia entre as famílias do semiárido. Esta é também 

uma das tecnologias que está inserida dentro do P1+29 (Projeto Piloto - Fase 2) 

executado pelas organizações da ASA Brasil em todo o semiárido. 
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Figura 2.7 Barreiro Trincheira construído para armazenamento de água de chuva. 
(Fonte http://cedasb-asa.blogspot.com/ 24.05.2011.) 
 

2.8.2.3 Barraginhas 

 

É também uma tecnologia antiga que estava no esquecimento, 

praticamente sem uso, que foi resgatada por um pesquisador do Embrapa Milho e 

Sorgo (Luciano Barros). No ano de 1991, foi iniciada a construção das primeiras 

obras para contenções de enxurradas, na área experimental da Embrapa Milho e 

Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O objetivo das Barraginhas (Fig. 2.8) é 

frear o escoamento superficial com a instalação de miniaçudes posicionados 

sucessivamente no leito das drenagens. Uma chuva rápida de 60 mm é suficiente 

para encher todos os miniaçudesde uma microbacia.  Sem os miniaçudes, cerca 

de 90% das águas retidas nos mesmos, seriam direcionadas diretamente para os 

córregos, contribuindo para provocar enchentes. Essa tecnologia se mostra mais 

adequada para áreas no semiárido que possuem maiores médias pluviométricas e 

com presença de relevo mais ondulado (Barros, 2001). 
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Figura 2.8 Barraginhassequenciadas construídas em uma sub-bacia (Fonte: 

Barros 2001). 

 

2.8.3 Sistema de armazenamento por escoamento sub-superficial e 

subterrâneo 

 

2.8.3.1 Poços amazonas ou cacimbões 

 

Os poços amazonas ou cacimbões são estruturas escavadas nos leitos 

aluvionais, normalmente de forma manual, com o objetivo de servir para retirada 

de água proveniente do lençol freático livre (aquífero livre). Em regiões com 

maiores problemas de acesso à água é também utilizada pela população para 

retirada de água ao longo das fraturas do embasamento cristalino. A população 

local denomina a água das fraturas como “veios de água”. Esta tecnologia é 

muito difundida em todo o semiárido, sendo, também,utilizada como obra 

complementar nas barragens subterrâneas, podendo ser construídas com tijolos 

ou com formas pré-moldadas (Fig. 2.9). 

 

 
 

 



57 
 

 
Figura 2.9 Processo de construção de poço amazonas com fôrmas pré-

moldadas.(Fonte:www.asapernambuco.blogspot.com/ 24.05.2011)(Foto: Sidney 
Quaresma). 

 
2.8.3.2 Barragens subterrâneas 

 

É uma obra hidroambiental de estrutura simples, construída em depósitos 

aluvionais (rios e riachos intermitentes) e linhas de drenagem, que através da 

utilização de um septo impermeável (barro batido, tijolos, concreto ou lonas), 

colocado tranversalmente ao fluxo da água, tem por objetivo principalimpedir ou 

retardar o fluxo subterrâneo e ou sub-superficial. O princípio básico de 

funcionamento é a redução do gradiente hidráulico responsável pelo 

deslocamento horizontal da água subterrânea. O septo impermeável pode ser 

posicionado ao nível do solo, podendo ter uma mureta de pedras para 

acumulação de sedimentos, nas denominadas barragens subterrâneas submersas 

(Fig. 2.10). Esse tipo de barragem subterrânea é denominada de modelo Costa & 

Melo em homenagem a pesquisadores da UFPE que estudaramessa metodologia 

de barragem subterrânea. Como a denominação já expressa, nesse caso, não 

existe acumulação superficial. Outro tipo é a barragem subterrânea sumersível 

que possui como principal característica, além da acumulação subterrânea, a 

existência de uma parede acima do nível do solo que leva a acumulação de água 

superficial. 
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2.8.3.2.1 Barragem subterrânea submersas 

 

Modelo Costa & Melo: 

Essa metodologia de construção de barragem subterrânea propicia uma 

boa capacidade de acumulação de água e possui custos de construção reduzidos. 

Só é indicado para locais que possuem acima de 2m de pacote sedimentar e uma 

razoável área de recarga a montante do local de construção. É muito utilizado 

pelas empresas de extensão rural do RN, PE e CE, existindo, nesses estados, um 

grande número de barragens construídas. 

 

 
Figura 2.10 Barragen subterrânea submersa com mureta acima do nível do 

solo(Foto: Waldir da Costa Duarte). 
 

2.8.3.2.2 Barragens subterrâneas sumersíveis 

 

 Modelo ASA Brasil: 

Essa metodologia possui como principal característica construtiva a 

existência de um vertedouro ou sangradouro que determina a cota de acumulação 

superficial (Fig. 2.11). Possui como obra complementar um poço amazonas 

construído próximo ao septo impermeável no local, que durante a escavação 
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apresentou-se como mais profundo.Esse poço permite a retirada de água para 

diversos fins, além de contribuir para o processo de renovação da água 

acumulda.A sua construção é indicada para rios e riachos não muito competentes 

em termos de fluxo de água.Como possui parede acima do solo, existirá uma 

acumulação gradativa de sedimentos arenosos o quelevaráa um aumento da sua 

capacidade de fornecimento d’áagua com o passar do tempo.Cuidados especiais 

devem ser tomados para evitar processo de salinização. Esse modelo é utilizado 

pelas ONGs que se articulam em torno da ASA, sendo a metodologia utilizada 

dentro do P1+2.  

 

 
Figura. 2.11 Barragen subterrânea submerssível construída no Assentamento 

Santo Agostinho - Caraúbas/RN. Foto: Alexandre de Oliveira Lima 
 

Modelo EMBRAPA: 

Esse modelo é a variação dentro das barragens subterrâneas submersíveis 

(Fig. 2.12). Essa metodologia é muito difundida por pesquisadores da Embrapa 

Semiárido. Possui vertedouro ou sangadouro, tendo o seu designe diferente em 

relação ao modelo anterior. A sua contrução é realizada com o objetivo de 

armazenar umidade no solo e não formar aquífero subterrâneo, sendo esta a 

princial diferença em relação ao modelo ASA Brasil. Assim, nessa metodologia 

não se faz necessária a construção de poços amazonas.  
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Figura 2.12 Barragem subterrânea submerssível modelo EMBRAPA. Fonte: 

http://bs.sede.embrapa.br/18.07.2011.  (Foto : EMBRAPA 2011) 
 

Modelo Serra Negra do Norte: 

Este modelo de barragem subterrânea tem como principais caracteristicas 

o seu porte maior, possuindo grandes vertedouros de concreto e sua grande 

capacidade de acumulação hídrica superficial e subterrânea. É o modelo de 

barragem subterrânea mais caro em termos de custo de construção. Outra 

característica é que a sua construção é feita de forma sequenciada em número de 

até 10 barragens, possibilitanto a perenização de trechos de rios intermitentes, 

exigindo estudos topográficos e hidrogeológicos anteriores a sua efetivação. 

Apesar de ser conhecida no Seridó do RN, esse formato sequenciado de 

barramentos foi primeiramente realizado no município de Serra Negra do 

Norte/RN, por isso leva o seu nome. Atualmente,  essas barragens já estão sendo 

construídas em outros municípios do RN e PE, como é o caso do rio Umari, entre 

os municípios de Umarizal, Caraúbas e Campo Grande, também no RN. 
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Figura 2.13 Barragem subterrãnea submerssível sucessiva modelo Serra Negra 

contruída no leito do rio Umari- Umarizal/RN. Foto: Alexandre de Oliveira Lima 
 

Em todas as metodologias, a água é interceptada e armazenada a montante 

da parede ou septo impermeável, podendo ser utilizada para consumo humano, 

animal e ou produção agrícola a depender das características hidrogeológicas 

locais. A capacidade de acumulação de água pode variar em função dos seguintes 

fatores: espessura e textura do pacote sedimentar; declividade da drenagem; taxas 

de recarga; condutividade hidráulica, etc. Além da capacidade de acumulação, 

outro fator determinante para o uso da água armazenada é a sua composição 

química, principalmente o conteúdo de saís dissolvidos. 

As barragens subterrâneas podem ser consideradas um instrumento efetivo 

de complementação das necessidades hídricas em regiões de clima semiárido e, 

em alguns casos, a própria solução para o fornecimento de água para a família ou 

comunidade Em cada caso, onde se deseje implantar uma barragem, as variáveis 

locais podem ser bastante diferentes (espessura e largura do aluvião; gradiente do 

rio; Geologia, tipo de uso esperado, etc.), requerendo um modelo específico de 

construção. Entretanto, recomenda-se bastante cautela quando se trata da 

implantação generalizada deste tipo de obra hídrica, pois há riscos concretos de 

contaminação da água subterrânea e do solo/subsolo. O principal deles é a 

salinização cujo risco está associado,principalmente, às condições iniciais de 

salinidade da água, ao volume utilizado e ao manejo dispensado pelo agricultor. 

Outros riscos podem estar associados à contaminação natural com a presença de 
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substâncias liberadas pelas rochas e solo (metais pesados), ou pela ação 

antrópica. Desta forma, ressalta-se a necessidade de avaliações prévias a 

implantação da obra hídrica no âmbito da bacia hidrográfica, do monitoramento 

constante das características físico-químicas da água e solo e de um manejo 

sustentável, após a sua construção, independente do destino final do recurso 

hídrico armazenado. 

2.9  CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Apesar da importância eda viabilidade técnico-social das tecnologias que 

visam aproveitar, de forma sustentável, a água de chuva no semiárido brasileiro e 

do avanço que essas tecnologias tiveram em termos de inserção nas políticas 

públicas, torna-se urgente que estudos possam ser realizados com o objetivo de 

avaliar o impacto do seu uso para melhorar a qualidade de vida das famílias 

residentes nessa região. Neste contexto, é de fundamental importância que exista 

uma maior integração entre o trabalho realizado pelas famílias, através das suas 

representações, ONG´s, com a pesquisa e extensão realizadas pelas universidades 

públicas e centros de pesquisas, para que, de fato, essa nova proposta possa, cada 

vez mais, se consolidar como uma ferramenta para a sustentabilidade regional. 
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BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: análise 

histórica e metodologias de construção 

 

RESUMO 

 

Existe um conjunto de tecnologias de baixo custo de construção e manutenção 
utilizadas no semiárido, que possibilitam o aproveitamento da água da chuva, 
viabilizando o seu uso para o abastecimento humano, animal e agrícola, 
garantindo a segurança alimentar das famílias. As barragens subterrâneas 
destacam-se como uma destas tecnologias alternativas. Trata-se de barragens 
para captação e armazenamento de água no semiárido brasileiro, difundidas com 
denominação geral de “barragens subterrâneas”. Existem, no Brasil, quatro 
métodos construtivos que armazenam água em diferentes zonas dos solos. Por 
isso, possuem diferente capacidade de acumulação hídrica posterior a sua 
efetivação. Tais diferenças precisam ser melhores compreendidas e estudadas, 
pois tem causado confusão terminológica quanto a sua denominação. A 
existência de variações nas metodologias de construção das barragens 
subterrâneas demonstra a grande capacidade de adaptação às variações 
ambientais locais e as demandas dos beneficiários. Diante disso, o objetivo deste 
artigo é descrever a evolução histórica dos termos utilizados para denominar a 
tecnologia de armazenamento de água em sub-superfície no semiárido brasileiro. 
Propõe ainda, uma nova sistematização e caracterização das variações dos 
métodos de construção a partir da divisão das barragens subterrâneas em dois 
grupos: submersas e submersíveis. O modelo ASA Brasil e EMBRAPA 
(submersível) são indicados para atender a demanda familiar em situações 
restritivas do potencial de oferta água e o modelo Costa & Melo (submersa) é 
mais adequado, quando demanda uma maior oferta hídrica. Não há uma 
metodologia ideal de construção de barragens subterrâneas, mas a que melhor se 
adéqua à realidade ambiental do local onde se pretende construí-la e, também da 
realidade social da família beneficiada. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Convivência com o semiárido.  Agricultura familiar.  

Recursos hídricos. 
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UNDERGROUND DAM IN BRAZILIAN SEMIARID REGION: historical 

analysis and methodology of construction 

 

 ABSTRACT 

 

There is a set of appropriate technology of low cost of construction and 
maintenance useal in the semiarid region that enable the use of rainwater, 
allowing it’s for human supply, animal and agricultural ensuring household food 
security. The underground dams stand out as one of those alternative 
technologies to capitation an storage of water in the Brazilian semiarid and 
despite bring widesbread in general nabe of underground dams in Brazil there are 
four construction methods that store water in different areas of soils and therefore 
have water accumulation capacity after its execution. Such differences need to be 
better understood and studied, because terminology has cause confusion as to its 
name. The existence of variations in the methodologies of construction of 
underground dams demonstrates the great capacity of adaptation to local 
environmental variation and the demands of beneficiaries. Thus, the aim of this 
paper is to describe the historical development of the semantic usage of the terms 
used describe the technology of water storage in sub-surface in the Brazilian 
semiarid. Its also proposes a new systematizations and characterization of 
changes in the construction methods from the division of underground dams in 
the two groups: submerge and submersible. The ASA model and EMBRAPA 
(submersible) are best suited in restrictive situation of potential water supply and 
the model Costa &Melo (underswater) is more appropriated when demand 
increase fluid intake. There is not the ideal methodology for construction of 
underground dams, but the one which best suit to environment reality of the 
place where they want to buid it and also the social reality of the beneficiary 
family. 
 

KEYWORDS: Living in the semiarid. Rainwater. Family farming. 
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2.10 INTRODUÇÃO 

 

A barragem subterrânea é uma das tecnologias alternativas de baixo custo 

de construção e manutenção utilizadas no semiárido para aproveitamento da água 

da chuva, viabilizando o seu uso para o abastecimento humano, animal e 

agrícola, garantindo a segurança alimentar das famílias. Várias características 

determinam a viabilidade e a funcionalidade dessa tecnologia, quais sejam: 

capacidade de adaptação aos diferentes ambientes, facilidade de replicação, baixo 

custo de implantação e manutenção e a facilidade de apropriação pelos 

beneficiários. 

A barragem subterrânea é uma obra hidro-ambiental que se insere nesse 

contexto descrito. O seu uso busca suprir as demandas hídricas para consumo 

humano, animal e agrícola, especialmente em regiões árida e semiárida. Essa 

tecnologia de captação de água é bastante difundida no semiárido do Brasil e em 

países da África e Ásia, como Mali (Forziereet al. 2008), Kênya (Ertsen& Hut, 

2008; Quiliset al.2008), Turquia (Apaydin, 2009) e Arábia Saudita (El-Hames 

2011). 

Apesar de ser conhecida no Brasil por uma denominação geral de 

“barragens subterrâneas”, existem variações no seu método construtivo que 

interferem diretamente na sua capacidade de acumulação e na disponibilidade 

hídrica. Tais variações, referentes ao uso semântico-terminológico, também têm 

gerado problemas ao longo da sua utilização. 

Essas formas de construção, conforme já foi referido, denominadas de 

“barragens subterrâneas” têm como principal objetivo acumular e armazenar 

água em diferentes zonas do solo, mesmo que existam diferenças marcantes em 

termos de aspectos construtivos e capacidade de reserva hídrica. 

Tais diferenças precisam ser melhores compreendidas e estudadas, pois 

têm causado confusão terminológica quanto a sua denominação, gerando 

problemas de entendimento sobre as suas potencialidades de uso. A existência de 

variações nas metodologias de construção das barragens subterrâneas demonstra 
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a grande capacidade de adaptação às variações ambientais locais e as demandas 

dos beneficiários. 

Na literatura internacional a descrição e denominação das metodologias 

seguem a linha proposta por Nilssen (1988). Sobre esse tema, o autor utilizou os 

termos ‘undergroud dam’ para denominação geral e ‘sub-surface dam’ e ‘sand-

storage dam’, para as duas metodologias principais.A primeira variação é 

construída abaixo do nível do solo e intercepta o fluxo subterrâneo, formando um 

aquífero natural; enquanto que a segunda é construída com parede acima do nível 

do solo, provocando o acúmulo gradativo de sedimentos com granulometria mais 

grossa (fração areia), e de água sub-superficial e superficial, por um longo 

período, após o término das chuvas. 

O objetivo deste artigo é descrever a evolução histórica do uso semântico 

dos termos utilizados para denominar a tecnologia de armazenamento de água em 

sub-superfície no semiárido brasileiro. Propõe ainda, uma nova sistematização e 

caracterização das variações dos métodos de construção a partir da divisão das 

barragens subterrâneas em dois grupos: submersas e submersíveis. 

 

2.11 BARRAGENS SUBTERRÂNEAS: histórico e conceituação 

 

A discussão sobre a conceituação desta tecnologia é iniciada pela análise 

da evolução histórica do uso semântico desse termo. De acordo com Santos & 

Fragipani (1978), o uso da denominação “barragem submersa” refere-se a 

tecnologia de interceptação do fluxo subterrâneo em rios e riachos intermitentes 

no semiárido. Corroborando com essa assertiva, o decreto Federal 9.256 de 

28.12.1911, que criou a Inspetoria de Obras Contra a Seca traz na sua finalidade 

quinta, a explicitação clara do termo “barragens submersas”. 

 
[...] Art. 1º Continuarão a cargo da repartição federal 
denominada Inspectoria de Obras Contra as Secas os 
serviços relativos aos estudos e obras contra os efeitos das 
secas que assolam alguns Estados do Brasil, compreendidos 
entre o Piauhy e o norte de Minas Gerais... Art. 2º Os 
serviços de estudos e obras destinados a prevenir e atenuar 
os efeitos das secas, de que trata o artigo precedente, são os 
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seguintes:. V. Barragens submersas e outras obras destinadas 
a modificar o regime torrencial dos cursos de água [...] 

 

Porém, Santos & Fragipani (1978), diferenciaram dois grupos deste tipo 

de acumulação hídrica: submersas e submersíveis. A primeira, consiste no 

barramento, no fluxo do aluvião existente, ficando o topo da parede impermeável 

a um metro do nível do solo. Já na segunda, existe uma parede de concreto, pedra 

ou cimento acima da superfície, que se forma um pequeno lago à montante. A 

partir do início dos anos 80, surge outra terminologia passando a ser utilizado o 

termo “barragens subterrâneas” para designar as construções com septo 

impermeável, abaixo e acima do solo. A partir deste momento, o termo 

“barragem submersa” torna-sedesuso.  

Os primeiros textos técnicos, de ampla circulação, a utilizar essa nova 

denominação foram o boletim de pesquisa publicada pela EMBRAPA- Centro de 

Produção de Tecnologia do Trópico Semiárido (CPATSA) e o relatório técnico 

sobre a viabilidade da implantação de barragens subterrâneas nas bacias 

hidrográficas do rio Seridó/RN e Jaguaribe/CE (IPT 1981). No primeiro 

documento há uma descrição e o manejo de três “barragens subterrâneas” 

sucessivas, monitoradas a partir do ano de 1982 (Brito et al. 1999). Medeiros 

(2004), também utiliza o termo barragens subterrâneas, em seus estudos, ao 

descrever esta tecnologia como uma das alternativas para suprimento d`água no 

semiárido. 

É de conhecimento, que na visão dos estudiosos sobre esse assunto, ainda 

persiste uma confusão terminológica quando se querem denominar barragens 

subterrâneas, barragens submersíveis, submersas (IPT 1981). Apesar da 

divergência terminológica, Medeiros (2004) salienta que existe um consenso 

entre os teóricos sobre a sua viabilidade na mitigação das oscilações espaciais e 

temporais das chuvas no semiárido e a sua eficiência para melhorar a oferta 

hídrica. 

Para tratar desse tema, nesse trabalho, adotou-se o termo ‘barragens 

subterrâneas’ ao designar uma obra hidro-ambiental construída em depósito 

aluvionares (rios e riachos intermitentes) e linhas de drenagem. A interceptação 
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se dará através da escavação de uma vala no sentido perpendicular ao fluxo da 

água e a utilização de lona plástica, transversalmente colocada ao fluxo da água, 

com o objetivo principal de impedir, ou retardar o fluxo subterrâneo, sub-

superficial e o escoamento superficial; tornando-se possível à acumulação 

hídrica. 

 O princípio básico de funcionamento é a redução do gradiente hidráulico 

responsável pelo deslocamento horizontal da água na bacia hidrográfica. A 

interceptação subterrânea e sub-superficial pode ter estrutura ao nível do solo 

(barragens submersas), ou possuir uma parede que acumule água sub-

superperficial e superficial (barragem submersível), por um curto período 

(geralmente de 2 a 3 meses após o período de chuvas).  

Em todas as metodologias utilizadas, a água é interceptada e armazenada à 

montante da parede artificial (septo impermeável) e constituída por lona plástica 

(caso brasileiro). A capacidade de acumulação de água variará em função dos 

fatores como: pacote sedimentar; taxas de recarga; condutividade hidráulica, etc. 

Além da capacidade de armazenagem de água, outro fator determinante para o 

uso da água da barragem é o conteúdo de saís dissolvidos na água armazenada. 

Dependendo das características hidrológicas, hidrogeoquímicas e da 

disponibilidade hídrica para a população, a água das barragens subterrâneas 

poderá ser utilizada para diversos fins: abastecimento humano (familiar e 

comunitário), abastecimento animal e produção agrícola. 

 

2.12  METODOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

SUBTERRÂNEAS 

 

Na literatura nacional, Costa (2004) foi o primeiro a sistematizar e avaliar 

as metodologias de construção de barragens subterrâneas existentes no semiárido 

brasileiro. Esse pesquisador identificou 3 metodologias de construções de 

barragens subterrâneas ou tipos de barragens. 

A primeira delas foi desenvolvida por pesquisadores do Centro de 

Produção de Tecnologia do Trópico Semiárido (CPTASA), atualmente Empresa 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-SEMIÁRIDO). A Segunda 

metodologia foi denominada de modelo CAATINGA, utilizada por uma 

organização não-governamental, com atuação no semiárido do Estado de 

Pernambuco. Já a terceira é o modelo desenvolvido na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), proposto por Costa & Melo(2004).  

No entanto, surge a necessidade de uma nova atualização sob a luz das 

recentes variações nas metodologias de construção das “barragens subterrâneas” 

encontradas no semiárido brasileiro. Com isso, busca-se conservar a 

denominação geral de barragens subterrâneas, mas subdividindo em dois grandes 

grupos: as submersas e as submersíveis. 

 

2.12.1 Barragens subterrâneas submersas 

 

Este tipo de construção das barragens subterrâneas é definido como toda 

estrutura que objetiva barrar o fluxo subterrâneo de um aquífero preexistente ou 

criado, concomitantemente, barreira impermeável (Santos &Frangipani 1978).  Já 

IPT (1981), define como uma obra de engenharia civil que, por meios da 

construção de uma parede impermeável no seio do aluvião pré-existente, há 

interceptação do fluxo da água subterrânea acumulando à montante, 

possibilitando o seu aproveitamento.  

Nesse método, também existe uma obra complementar (poço amazonas ou 

cacimbão), que possibilita o aproveitamento da água armazenada na zona 

saturada. Esse modelo é adaptado para aproveitar as águas subterrâneas em 

cursos d’água intermitentes (rios e riachos mais competentes), possuindo maiores 

pacotes sedimentares, podendo gerar boas reservas hídricas. 

Desta forma, fica evidenciado que  nessa metodologia de construção de 

barragem subterrânea, o septo impermeável (parede que intercepta o fluxo 

subterrâneo), aloja-se totalmente dentro do solo, barrando apenas o fluxo 

subterrâneo, uma vez que permanece em contato com o embasamento cristalino, 

não possuindo acumulação superficial, ou acima do nível do solo. Na literatura 

internacional, este tipo de construção é descrita como “sub-surfacedam”, uma 
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estrutura que intercepta o fluxo subterrâneo abaixo da superfície do solo, 

formando um aquífero natural. 

Senthilkumar&Elengo (2011) relataram o uso deste tipo de barragem 

subterrânea no Rio Palar e no rio Swarnamukhi, ambas na Índia. Apayain (2009) 

indica a utilização desta metodologia de barragem subterrânea de forma 

experimental no semiárido da Turquia. No Japão existem vários relatos da 

construção de barragens subterrâneas submersas (Ishidaet al. 2003), tanto com o 

objetivo de utilização da água para irrigação, quanto para contenção de intrusão 

salina. 

No semiárido brasileiro, este modelo de barragem subterrânea é um dos 

mais utilizados, sendo conhecido no Brasil como Modelo Costa & Melo. Essa 

forma de construção de barragens subterrâneas tem sido muito utilizada por 

entidades governamentais, principalmente em Pernambuco, Ceará e Rio Grande 

do Norte, onde já existe um número muito expressivo desse tipo de barragem. 

Este método de construção possibilita a ativação do potencial hídrico dos 

aluviões e pode fornecer quantidades significativas de água, dependendo das 

características hidrogeológicas encontradas (Fig. 2.14), servindo para 

abastecimento comunitário e irrigação. Costa (2004) relatou a existência de 

barragem subterrânea construída no município de São Mamede/PB, que 

possibilitou o fornecimento de 40 m3 h-1, adotando-se um regime de 

bombeamento de 8 horas dia-1, durante 10 meses. No município de Tamboril/CE, 

uma barragem submersa fornece 20 m3 dia-1 para o abastecimento comunitário do 

assentamento São José. 

A limitação deste método é a necessidade da presença de corpos 

aluvionares mais espessos e recargas subterrâneas suficientes para possibilitar o 

aproveitamento hídrico pleno. Costa (2004) recomenda a necessidade de pacotes 

sedimentares acima de 1,5 m de espessura, para que existe uma boa acumulação 

subterrânea. 

Nos locais onde não existe um pacote sedimentar dentro da espessura, não 

é recomendável à construção desse tipo de barragem; tal condição é um fator 

limitante e excludente para milhares de famílias do semiárido.  
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Figura 2.14 Barragem subterrânea submersa com mureta de pedras.  

Fonte: Costa (2004) 
 

 
2.12 2 Barragens subterrâneas submersíveis 

 

Esse tipo de barragem subterrânea é considerada submersível porque 

existe uma acumulação hídrica superficial, vertendo água por sangradouros de 

concreto construídos artificialmente. Brito et al. (1999) definem este tipo de 

barragem subterrânea como aquela formada por uma parede (concreto, pedras ou 

terra), que se situa acima da superfície. 

 Com a modificação do gradiente hidráulica e a consequente saturação do 

perfil do solo, devido à retenção do escoamento superficial, forma-se um lago 

artificial na área da bacia hidráulica. A extensão da bacia hidráulica vai ser 

determinada pela cota de sangria do vertedouro e da declividade a montante do 

ponto de interceptação. 

Salienta-se que gradativamente, também existirá a interceptação de 

sedimentos provenientes do escoamento superficial. Como o volume de água no 

solo é função do volume de substrato, estabelece-se uma relação de gradativo 

aumento do percentual da água disponível, já que, quanto maior o volume de 
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substrato, maior a quantidade de água disponível (Klein 2008). 

No entanto, a saturação só existe logo após o período das chuvas, não 

havendo a formação de aquífero, em alguns casos. A água fica retida na zona 

insaturada sob pressão matricial que, por sua vez, está associado ao tamanho das 

partículas, sendo possível determinar o volume de água que um solo ou substrato 

poderá disponibilizar para as plantas. 

Apesar de não formar aquífero, a existência de um lago superficial será o 

responsável pelo suprimento hídrico, podendo o plantio de cultivos anuais seguir 

a franja de umedecimento deixada na medida em que o lago superficial for 

diminuindo. Este sistema é o mesmo utilizado durante o secamento gradativo dos 

açudes, denominado de plantio de vazantes. 

Esse método de construção submersível possui duas variações, que vão de 

pequenas barragens em riachos ou linhas de drenagem utilizadas por famílias de 

agricultores familiares, até barragens de médio porte construídas de forma a 

possibilitar o uso da água em pequenas irrigações. 

A literatura internacional, também descreve esta forma de construir 

barragens subterrâneas com acumulação superficial denominada por Nilssen 

(1988) de “sand-storage dam”. Para Quiliset et al. (2008), as barragens 

subterrâneas submersíveis, são tecnologias bem sucedidas de armazenamento de 

água e uma solução promissora para fornecimento de água e segurança alimentar 

em outras regiões semiáridas do mundo. Essa realidade está relacionada à 

capacidade que este tipo de barragem subterrânea possui de acumular sedimentos 

ao longo dos anos de funcionamento. Esta obra hidroambiental, também é 

largamente utilizada em países como Etiópia, Kenya e Índia. Em Kitui, distrito 

do Kênia, foram construídas desde 1995, mais de 500 barragens subterrâneas 

(Rain 2008). Na Índia, o governo e organizações não governamentais estão 

disseminando estruturas para captação e armazenamento de água da chuva. Uma 

das tecnologias que vem sendo adotada são as barragens subterrâneas.  

Trata-se de uma tecnologia que serve para aumentar o tempo de 

permanência da água no solo e maximizar o armazenamento da água que escoa 

durante as chuvas (Raju & Reddy 2006). É importante frisar que nesses países, 
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mesmo as barragens subterrâneas de pequeno porte, são construídas de concreto 

(Fig. 2.15), o que se diferencia do que é normalmente feito no caso brasileiro, 

que utiliza lona plástica; embora, em ambos os casos os vertedouros são 

construídos de concreto. No Brasil há alguns registros de barragens subterrâneas 

submersíveis construídas com parede de concreto como, por exemplo, na região 

Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente nos municípios de 

Parelhas e Serra Negra do Norte.  

No Brasil, essas metodologias de construção de barragem subterrânea 

submersível possuem três variações: a) modelo Articulação no semiárido 

brasileiro (ASA Brasil), b) modelo EMBRAPAe  c) modelo Serra Negra do 

Norte. Apesar de muitas semelhanças em seu processo de construção, as 

diferenças existentes são suficientes para dividi-las em três metodologias 

distintas, já que tais diferenças irão influenciar, por exemplo, na capacidade de 

acumulação e suprimento de água para as famílias envolvidas. 

 
Figura 2.15 Processo de escavação manual e funcionamento de barragem 

subterrânea no Kênia, África. Fonte: Rain (2008). 
 
 

Modelo submersível ASA Brasil. 

Esse modelo de construção de barragem subterrânea submersível - 

denominado de ASA Brasil - é largamente utilizado pelas ONG´S, estruturadas 
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sob a forma de uma rede denomina ASA. 

Costa (2004) denominou esse modelo de CAATINGA em alusão a ONG 

Caatinga localizada em Ouricuri/PE, sertão de Pernambuco, que foi uma das 

pioneiras na difusão deste tipo de tecnologia no semiárido. Fala-se de um modelo 

que foi adaptado da proposta de construção utilizada pela ONG Caatinga, que 

atualmente faz parte da rede da ASA (Fig. 2.16). Nesse método, após a escavação 

da vala, colocação da lona plástica e do aterramento, é construída uma parede 

acima do solo para armazenamento superficial (por isso se enquadra dentro do 

método submersível).  

Além dessa parede que torna possível a acumulação de água subterrânea, 

nesse método, também é construído um vertedouro para possibilitar a 

continuidade do escoamento após o local de construção. Segundo Lima et al. 

(2007), esse sangradouro é dimensionado em função da competência do riacho 

(volume de água que passa durante a maior cheia), sendo recomendado tamanhos 

de 6, 10 e 15 m de  comprimento. Caso o rio ou riacho, seja muito forte, 

recomenda-se a construção de mais de um sangradouro. O mesmo autor sugeriu 

os seguintes cuidados na construção dos sangradouros: a) identificar com o 

proprietário da terra o local onde passa a água com mais força, b) construir um 

sangradouro fora do local aterrado (parte de fora da barragem), e c) chumbar a 

lona dentro da parede de tijolo (a altura do sangradouro deve ser de acordo com o 

nível da água). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 Barragem subterrânea construída seguindo o modelo Asa Brasil com 
acumulação superficial de água. Assentamento Santo Agostinho- Caraúbas/RN. 
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Como assessório complementar, recomenda-se a construção de um poço 

amazonas para retirada de água para usos diversos. Diferentemente do poço 

amazonas que é recomendado na metodologia Costa & Melo, nesse caso, 

recomenda-se deixar o último anel do poço amazonas acima da cota de sangria 

da barragem para evitar que o poço não fique submerso quando a barragem 

estiver cheia e sangrando. 

As ONG´S que atuam com a proposta de construção deste tipo de 

barragens subterrâneas, dentro do programa P1+2, tem por objetivo a 

implementação de tecnologias de convivência com o semiárido associado a um 

programa de acesso à terra pela reforma agrária. Por meio desse programa, no 

período de 2007 e 2011, foram construídas 407 barragens subterrâneas 

submersíveis no semiárido brasileiro. Porém, em função da sua grande utilização 

nos estados da PB, RN, BA, CE, PE e MG, é certo que o número deste tipo de 

barragem subterrânea seja bem mais expressivo. 

 

Modelo submersível EMBRAPA: 

A metodologia de construção estudada pela EMBRAPA Semiárido, desde 

os anos 80, possui muitas similaridades com a metodologia difundida pela ASA. 

Fala-se da existência de um sangradouro ou vertedouro para escoamento do 

excesso de água durante as chuvas, mesmo que esses sangradouros possuam 

designer e formatos diferenciados. 

Neste modelo, a principal função da barragem subterrânea é a criação de 

uma área úmida que poderá ser aproveitada com cultivo agrícola (Fig. 2.17). 

Como forma de potencializar esta umidade na bacia hidráulica, recomenda-se a 

utilização de cordões de contorno para aumentar o tempo de permanência da 

água na barragem.  

Uma vantagem deste método é a possibilidade de ampliação das áreas de 

construção de barragens no semiárido, já que este tipo de barragem subterrânea 

submersível pode ser construída fora de área aluvional, sendo, portanto, locais 

mais argilosos. É nessa realidade, que essa metodologia funciona a partir da 

interrupção do escoamento superficial em pequenas áreas de captação e posterior 
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infiltração, quegerará áreas propicias para o cultivo de gêneros alimentares. 

De outra parte, por não existir sedimentos com boa permeabilidade, e 

predominar material argiloso, esses locais não são bons aquíferos, o que torna 

dispensável o uso de poços amazonas ou cacimbões. Estas características e o 

formato do sangradouro são as principais diferenças do modelo EMBRAPA, em 

relação ao da ASA BRASIL. 

Esses dois métodos, apesar de armazenar menores quantidades de água em 

função da sua construção em área com menores permeabilidades, quando 

comparado ao modelo Costa & Melo, possibilitam às famílias a oportunidade de 

plantarem arroz e outros cultivos alimentares como: macaxeira, batata e feijão 

com aproveitamento do espelho de água formado, ou em forma de vazantes. 

 

 
Figura 2.17 Barragem subterrânea submersível, modelo EMBRAPA, com 

cordões de contorno na bacia hidráulica. 
 

A limitação destes métodos é que a sua construção não é indicada para 

locais onde exista um fluxo muito forte de água (rios competentes). No entanto, é 

justamente nesses locais que existem as maiores condições de acúmulo hídrico, 

por existir um maior pacote sedimentar (aluviões), com boa permeabilidade. 

Outra limitação é a baixa quantidade de água armazenada, quando comparada 

com a metodologia Costa & Melo. Porém, analisando os tipos de barragens 

submersíveis, em relação à capacidade de armazenamento, pode-se inferir que a 

metodologia ASA BRASIL possui, em geral, maior capacidade de aporte hídrico. 
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Modelo submersível Serra Negra do Norte: 

Essa metodologia de barragem subterrânea submersível tem como 

característica o seu porte maior, possuindo grandes vertedouros de concreto e 

sua capacidade de acumulação hídrica superficial e subterrânea. É o modelo de 

barragem subterrânea mais caro em termos de custo de construção por exigir 

estudos topográficos e estruturas de concreto que suporte rios competentes. Outra 

característica é que a sua construção é de forma sequenciada, possibilitando a 

perenização de trechos de rios intermitentes. 

Apesar de já ser conhecida há muito anos no Seridó do RN, esse formato 

sequencia do de barramentos foi primeiramente realizado no município de Serra 

Negra do Norte/RN, por isso leva o seu nome. Nesse município, as barragens 

foram construídas de forma sequenciada, possibilitando a perenização de um 

trecho de mais de 5 km do rio Espinharas. Atualmente, estão sendo construídas 

em outros municípios no Estado do RN, como no Rio Umari (Fig. 2.18),entre os 

municípios de Umarizal, Caraúbas e Campo Grande. 

Em termos construtivos, mesmo dentro de cada modelo apresentado, não 

existe um padrão no que concerne a sua profundidade máxima. É certo que esta 

característica é inerente a realidade de cada local em que esta tecnologia será 

construída, que por sua vez, é fortemente influenciada pelo pacote sedimentar 

depositado pelo rio ou riacho e irregularidades do embasamento cristalino 

(rochas ígneas e metamórficas). Com relação à altura da parede de 

interceptação que fica acima do solo (no caso das barragens submersíveis), esta 

altura é determinada quando da sua construção, levando-se em consideração os 

seguintes critérios: área a ser inundada (mesmo que só por um curto período 

após o término das chuvas) e condição topográfica encontrada. Entre as 

barragens submersíveis, o modelo Serra Negra do Norte é a que possui as 

maiores alturas por serem construídas de concreto. 
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Figura 2.18 Barragem subterrânea submerssível sucessiva modelo Serra Negra 

construída no leito do rio Umari, Umarizal, RN. (Foto: Alexandre de 
Oliveira Lima). 

 

2.13  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de construção de barragens subterrâneas constitui numa 

alternativa para captação e armazenamento de água no semiárido brasileiro. Essa 

proposta tem como foco principal, atender a demanda difusa e as famílias 

dispersas nas comunidades rurais. 

A existência de variações nas metodologias de construção das barragens 

subterrâneas demonstra a grande capacidade de adaptação às variações 

ambientais locais e as demandas dos beneficiários. Há uma complementaridade 

entre os métodos de construção de barragens subterrâneas o que amplia as 

possibilidades de efetivação de um amplo programa de construção deste tipo de 

obra hídrica no semiárido brasileiro. 

O método Costa & Melo é indicado para corpos aluvionares maiores, mais 

espessos e, consequentemente, com grandes quantidades de água armazenada, 

podendo atender a demanda comunitária. Já, os modelos ASA Brasil e 

EMBRAPA são mais indicados para atender a demanda familiar em situações 

restritivas, em termos de oferta água. Essas metodologias contribuem para o 

aumento e o teor de água armazenado, possibilitando cultivos de gêneros 

alimentares. O modelo Serra Negra do Norte é o tipo submersível com maior 

capacidade de acumulação hídrica. 

Não há uma metodologia ideal de construção de barragens subterrâneas, 
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mas a que melhor se adequa à realidade ambiental do local onde se pretende 

construí-la e, também, da realidade social da família beneficiada. A melhor 

escolha será aquela que reúna os aspectos construtivos dentro da realidade 

ambiental e social da família rural e que seja capaz de atenuar o seu problema de 

suprimento hídrico e de segurança alimentar. 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Apaydin, A. M. 2009. Groundwater dam: an alternative model for semi-arid 
regions of Turkey to store and save groundwater. Environment Earth 
Science,59:339-345. 
 
Brito, L. T. L.; Silva, D. A; Cavalcanti, N. B.; Anjos, J. B; Rego, M. M. 1999. 
Alternativa tecnológica para aumentar a disponibilidade de água no semi-árido. 
Revista Brasileira deEngenharia Agrícola e Ambiental,3:111-115. 
 
Costa, W.D. 2004. .Barragens subterrâneas: conceitos básicos,a pectoslocacionais 
e construtivos. In: Cabral, Jaime; Lobo Ferreira, João Paulo, Montenegro, Suzana 
&Costa, Waldir Duarte. Água Subterrânea: Aquíferos Costeiros e Aluviões, 
Vulnerabilidades eAproveitamento.pág. 13-59.Recife: Ed. UniversitáriadaUFPE. 
 
El-hames, A. S. 2001.Determination of the transiente water table rise behind 
constructed underground dam. Arabic Journal Geoscince, 10:1-8. 
 
Ertsen, M.; Hut, R. 2008. Two waterfalls do not hear each other. Sand-storage 
dams, science and sustainable development in Kenya. Physics and Chemistry of 
the arthe, 34:14-22. 
 
Forzieri, G; Gardent, M.; Caparrini, F.; Castelli, F. 2008. A methodology for the 
pre-selection of suitable sites for surfaceand underground small dams in arid 
areas: A case study in the region of Kidal, Mali. PhysicsandChemistryofthe 
Earth, 33:74–85. 
 
Institutodepesquisatecnológica – IPT.1981. Levantamento das potencialidades 
para implantação de barragens subterrâneas no Nordeste: bacias dos Rios 
Piranhas-AçuRN e Jaguaribe CE.São Paulo: IPT. 56 p. (Relatório 14887).  
 
Ishida, S.; Koturu, M.; Abe, E.;Fazal, M. A.; Tsuchihara, T.; Imaizumi, M. 2003. 
Construction of subsurface dams and their impacts on the 
environment.MaterialsandGeoenvironment, 50:149-152.  
 
 

 
 

 



82 
 

Klein, V. A.(ed).2008. Física do Solo. Passo Fundo, RS: Universidade de Passo 
Fundo,. 212 p. 
 
Lima, A. O.(ed). 2007. Manejo sustentável da água: construindo barragens 
subterrâneas. 2. ed. Natal: Visão Mundial. 45 p, 

 
Medeiros, J. A. 2004. Barragens subterrâneas:base de sustentação para do 
homem ruralseridoense.Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte,Natal, 129 p. 
 
Quilis, R. O;Hoogmoed, M.; Ertsen, M.; Foppen, J. W.; Hut, R., Vries, A. 
2008.Measuring and modeling hydrological processes of sand-storage dams 
ondifferent spatial scales.Physics and chemistry of the earth, 2:289-298. 
 
Rain. A. (ed). 2008. Practical guide to sand dam implementation water supply. 
39.p 
 
Raju, N. J.; Reddy, T. V. K.; Munirathnam, P. 2006. Subsurface dam to 
harvesting rainwater.A case study of the Swarnmukhi river basin, Souther 
India.HydrogeologyJounal,14:526-531. 
 
Santos, J. P.; Frangipani, A. 1978. Barragens Submersas - Uma Alternativa para 
o Nordeste Brasileiro. In: Congresso Brasileiro de geologia de engenharia, 2, São 
Paulo, SP. Anais, ABGE, v.1, p.119-126. 
 
Senthilkumar, M; Elango, L. 2011.Modelling the impact of a subsurface barrier 
on groundwater flowin the lower Palar River basin, southern 
India.HydrogeologyJournal. 9:917–928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



83 
 

 
BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

 

2. 14  INTRODUÇÃO 

 

A construção de alternativas para viabilizar o acesso à água sempre fez 

parte da história e trajetória dos povos que vivem no semiárido potiguar e com 

isto eles desenvolveram suas próprias estratégias  de  convívio  com  as  

limitações  ambientais  da  região.  Uma etapa importante no processo de 

estabelecimento dos grupos sociais da região foi a instalação dos vaqueiros e 

meeiros nas fazendas de gado, além dos escravos fugidos e libertos que 

ocuparam terras isoladas ou disponíveis (Saubourin 2009). A prática agrícola 

destes núcleos populacionais pode ser considerada como a base da agricultura 

familiar atual e é caracterizada pela criação das primeiras estratégias de 

sobrevivência e reprodução social a partir de sua própria realidade. Atualmente, 

famílias de agricultores potiguares já mostram incorporação, aos conjuntos de 

práticas agrícolas tradicionais, de outras técnicas mais modernas onde 

aparecem explícitas as preocupações com a sustentabilidade e respeito ao meio 

ambiente. 

Esta parcela da população que pratica a agricultura familiar no Rio 

Grande do Norte é constituída de mais de 100.000 famílias, espalhadas por 

pequenos núcleos comunitários. Além deste caráter difuso  e  disperso  das  

populações,  outra  característica  marcante  é  o tamanho médio de suas 

propriedades, geralmente inferior ao necessário para o desenvolvimento de um 

sistema produtivo. Com estas restrições, nem sempre é possível aliar a 

agricultura e pecuária para suprir as necessidades básicas e ao mesmo tempo 

permitir um manejo sustentável da propriedade, tornando  este  aspecto  uma  

das  causas  principais  da pressão ambiental exercida sobre os recursos naturais 

da propriedade e de seu entorno. 
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As estratégias que surgem para a solução ou convivência com a escassez 

hídrica, têm de levar em consideração o contexto ambiental (Geologia, 

Pedologia, Flora, Fauna e Clima), e as características sócio-econômicas do 

local a ser trabalhado (área da propriedade, tamanho da família, necessidade 

hídrica e alimentar, etc.), sob pena de insucesso. 

Como o traço comum que une esses povos é a busca pela construção de 

alternativas para atender ao suprimento hídrico humano, para a produção de 

alimentos e para a criação de animais, o processo de construção de barragens 

subterrâneas voltadas ao suprimento de água para a agricultura familiar no 

semiárido, parece bem contextualizado. É justamente nesta condição que as 

barragens subterrâneas surgem como uma opção viável, por ser uma obra de 

construção simples, facilmente replicável, de baixo impacto ambiental, de 

baixo custo de implantação, com pouca necessidade de manutenção e de 

tamanho apropriado para atender as famílias ou pequenos núcleos 

habitacionais. É uma alternativa que pode viabilizar espaços de alto potencial 

biológico (baixios e aluviões), em diferentes contextos ambientais, 

contribuindo efetivamente para o aumento da disponibilidade hídrica. 

 

Como o número de barragens subterrâneas sendo construídas no 

Semiárido Potiguar é significativo, surge a necessidade de estudos específicos 

para avaliação  mais  criteriosa  dos  impactos  desta tecnologia no ambiente e 

na qualidade de vida das famílias beneficiadas. 

A  presente  pesquisa tem como objetivo apresentar um panorama 

contextualizado da existência da barragem subterrânea no semiárido potiguar. 

Para isso, desenvolverá  um breve histórico do uso desta tecnologia no Rio 

Grande do Norte. Mostrará os casos exitosos e os possíveis fatores que 

contribuem para o insucesso. 
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2. 15 CARACTERIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

      A região que possui clima semiárido no Rio Grande do Norte (Fig. 2.19) 

compreende 49.589,9 km², abrangendo 147 municípios, que corresponde a 88% 

dos municípios, ou 93%da área do Estado e cerca de 57% da população que vive 

nessa região (Brasil 2005). 

 

                  
Figura 2.19 Área de abrangência da região semiárida no estado do Rio 

Grande do Norte (Adaptado Brasil 2005). 
 
 

 
Quando são confrontadas as informações de condicionantes físicos 

ambientais (geologia, solo e geomorfologia), com os dados climáticos, torna-se 

clara a influência dos fatores que determinam a expressão da vegetação e as 

condições de uso e ocupação do espaço territorial. Isso  facilita,  inclusive, a 

escolha de procedimentos técnicos mais eficientes para o combate à escassez de 

água. 

No Rio Grande do Norte observa-se que as rochas do embasamento 

cristalino ocorrem em cerca de  54%  do  seu  território  (Fig. 2. 20). Enquanto  

as  precipitações  pluviométricas médias anuais variam desde 960 mm na 

porção leste do agreste potiguar, passando por 500 mm na região central e 830 
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mm na porção oeste (Fig. 2.21). 

Outro fator natural que contribui para dificultar o armazenamento hídrico 

superficial no estado  é  a  radiação  solar  incidente,  responsável  pelas  altas  

taxas  de  evapotranspiração. Esse fator gera um significativo déficit hídrico 

como na região do Seridó, superior a 1.000 mm (Santana et al. 2005). 

 

 
Figura 2.20  Mapa geológico mostrando a distribuição das rochas do 

embasamento cristalino e sedimentares no RN (Adaptado Brasil 2005) 

 
Figura 2.21. Mapa de precipitação pluviométrica média anual do RN (Adaptado 

Brito et al. 2007) 
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É neste contexto, onde afloram rochas do embasamento cristalino, 

normalmente, com baixas vazões em poços  subterrâneos  e  água  com  alta 

salinidade. È nesse espaço,  onde  as  precipitações pluviométricas são 

irregulares e baixas e as taxas de evapotranspiração são elevadas que as BS 

tornam-se instrumento importante para minimizar ou mesmo atender a carência 

hídrica da agricultura familiar no Rio Grande do Norte. Entretanto, as BS 

devem ser vistas de uma forma mais holística, onde o foco não seja apenas no 

local de sua instalação e sim a bacia hidrográfica, de forma a permitir que 

sejam considerados, por exemplo, os parâmetros morfométricos do canal 

fluvial, as influências geoquímicas naturais e antropogênicas, as 

características geológicas e topográficas, dentre outras. 

Esta nova abordagem metodológica deve levar em conta também a 

contribuição que as novas tecnologias de imageamento digital de depósitos 

sedimentares podem fornecer para permitir locações mais  precisas,  

construções  com  custos  e  riscos  reduzidos;  previsão  da quantidade de água 

do reservatório; a elaboração de modelos virtual 3D honrando as geometrias do 

reservatório e a disponibilização de uma série de informações objetivas da BS 

que permitiram uma gestão integrada desta obra hídrica (Lima et al. 2009; 

Lima-filho et al. 2009). 

 

2.16  HISTÓRICO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

SUBTERRÂNEAS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Evidências históricas sugerem que o estado do Rio Grande do Norte foi 

um dos primeiros a utilizar as BS como uma alternativa para atender as 

necessidades hídricas de consumo  humano,  animal e para  produção  agrícola 

(Costa 2004). Existem relatos históricos  que  indicam,  já  na década  de  1920,  

que  os sertanejos  da  região  do  Seridó  já construíam BS utilizando o barro 

batido na composição da parede de impermeabilização. É citada, também, a 

existência de barragens subterrâneas que foram construídas neste mesmo 
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período, na região compreendida pelos municípios de Messias Targino e 

Janduis. Possivelmente, o mecanismo de divulgação desta tecnologia  eram  os  

vaqueiros  que  rompiam  as  veredas  do  sertão semiárido com o transporte das 

boiadas de gado. 

Costa (1998) relata que no Nordeste, talvez em todo o Brasil, o primeiro 

estudo visando o abastecimento hídrico e que indicou a alternativa de uma BS, 

foi executado pela UNESCO para o 1o Batalhão de Engenharia do Exército, 

em 1959, no Município de Carnaúba dos Dantas, RN. O engenheiro Pierre 

Taltasse elaborou um estudo hidrogeológico específico e projetou uma BS, 

que jamais chegou a ser construída. Já em meados da década 80, o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) elaborou estudos e 

construiu BS nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, respectivamente no 

rio Palhano (Bacia do Rio Jaguaribe) e rios das Cobras e dos Quintos (Bacia do 

Rio Seridó). Essas barragens serviram apenas para pesquisa (IPT 1981). 

Atualmente organizações governamentais, como a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATERN) e Secretaria 

de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 

(SEMARN) e não governamentais veiculadas à Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA), como Diaconia, Visão Mundial, Terra Viva, ATOS, Sertão 

Verde, entre outras, têm apoiado e incentivado a construção e utilização de BS 

por famílias de pequenos agricultores do estado. Entretanto, não se sabe, 

ao certo, onde e quantas são as BS instaladas no Rio Grande do Norte. 

 

2. 16. 1 Contexto atual 

 

Diversos programas governamentais e não governamentais tem, nos 

últimos anos, ampliado o número desta tecnologia construídas no semiárido do 

Rio Grande do Norte. Tais programas têm procurado difundir o uso desta 

tecnologia sem,  no entanto, atentar para a efetivação de estratégias que procurem 

abordar a construção desta obra numa visão da gestão integrada dos recursos 
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hídricos da bacia hidrográfica. Entre eles é possível citar o projeto desenvolvido 

pela SEMARN em associação com o Laboratório de Análises Estratigráficas do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(LAE-UFRN), financiado pelo Banco Mundial e instalado na micro-bacia do rio 

das Cobras no Seridó/RN. 

Ao  se analisar a distribuição das barragens subterrâneas construídas no 

Estado do Rio Grande do Norte, desde a década de 80, percebe-se clara 

concentração nas regiões do Seridó, oeste e central do Estado. Alguns fatores de 

ordem ambiental e social podem explicar esta concentração. O primeiro é a 

existência de condições ambientais propícias para a realização dessa obra, 

como o condicionante geológico (afloramento de rochas do embasamento 

cristalino) que permite o desenvolvimento de solos rasos, com intenso 

predomínio de escoamento superficial. O segundo fator está relacionado à 

existência de um grande número de famílias de agricultores familiares com 

elevado nível de mobilização social, organizadas sob a forma de associações e 

sindicatos de trabalhadores rurais. 

O Quadro 01 representa um levantamento preliminar que contabiliza o 

número de BS existentes no Estado, desde o ano de 1987. Nele percebe-se que o 

biênio 2007/2008 foi o período de maior construção, com aproximadamente 

400 BS, sob responsabilidade da EMATERN, o que representa mais de 54% do 

total geral de 913 BS no estado. Como não se sabe ainda quantas destas estão 

em funcionamento, seu estado de conservação, capacidade de armazenamento, 

qualidade da água, tipo de uso, número de pessoas atendidas, etc., há a 

necessidade de realização de estudos específicos com o objetivo de conhecer as 

características e condições das BS já construídas, bem como para dimensionar 

os impactos ambientais e sócio-econômicos nas comunidades e famílias 

beneficiadas. 
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Tabela 2.2. Evolução das barragens subterrâneas construídas no estado do 
Rio Grande do Norte entre 19987 a 2012 

 

 
 

 

2.17 HISTÓRIAS DE SUCESSO E FATORES DE INSUCESSO DAS    

BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

São apresentados a seguir alguns relatos de sucesso e fatores 

responsáveis por insucesso de algumas barragens subterrâneas no RN, 

levando-se em conta sua capacidade de armazenamento hídrico, qualidade da 

água, tipo de uso, produção agrícola, etc. 
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2. 17.1  Histórias de sucesso 

 

2. 17.1.1 Sítio Caiçara em Umarizal 

 

A barragem subterrânea do sítio Caiçara pertencente à família do Sr. 

Francisco Neto foi construída no ano de 1999, com uma parede de 130 m e 

profundidade máxima de 6 m. Foi instalada com apoio da ONG Diaconia, 

dentro do Programa de Apoio à Agricultura Familiar (PAAF). Desde a sua 

construção vem sendo utilizada para irrigar hortaliças agroecológicas (0,5 ha) e 

um pomar de goiaba (0,5 ha), consumindo um volume de 11.000 litros/dia de 

água (Fig.2.22). Na área de acumulação hídrica foi plantado capim braquiária 

para consumo animal. Além da produção agrícola, a família também utiliza 

água para dessedentação de 700 ovelhas e 17 cabeças de gado. Assim, a BS 

atende a uma demanda hídrica de 11.700 litros/dia. Uma parte da produção 

obtida é consumida pela família e outra maior é comercializada em feiras 

agroecológicas na cidade de Umarizal, RN, e/ou vendida para o programa 

“Compra Direta” do Governo Federal. Com relação à qualidade da água foi 

medida apenas a salinidade aparente que apresentou valores da ordem de 94µS 

a 30ºC. Segundo este parâmetro, a água acumulada nesta BS pode ser 

considerada adequada para consumo humano e irrigação (CONAMA 

357/2005). 
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Figura 2.22 Barragens subterrâneas em funcionamento para fornecimento 
hídrico para pequena irrigação e consumo humano no Sítio Caiçara-

Umarizal/RN (Foto: Alexandre de Oliveira Lima). 
 

Com o sucesso obtido na construção da primeira BS, a família buscou 

resolver, também ,o problema de suprimento de água para consumo humano no 

sítio. Desta forma, em 2005, a família buscou a ajuda da Diaconia para a 

construção da segunda barragem que hoje está gerando uma oferta hídrica de 

600 litros/dia, suprindo a demanda de água de 02 famílias (11 pessoas), para 

higiene pessoal, da casa e para dessedentação animal. O nível de salinidade 

aparente medido nesta segunda BS foi de 65 µS a 30 ºC, menor do que na 

primeira BS comentada. Antes desta barragem subterrânea a família consumia 

água do rio Umari localizado a 600 m da sua residência. 

O assentamento Santo Agostinho foi criado no ano de 1986, a partir de 

uma desapropriação realizada pelo INCRA-RN, na qual foram assentadas 31 

famílias. Com assessoria técnica da ONG ATOS, no ano de 2007, um grupo de 

3 famílias decidiu investir o financiamento recebido do Banco do Nordeste, 

através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), na construção de 3 barragens subterrâneas. 

Esta BS consegue manter a umidade do solo por longos períodos o que 
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favoreceu o plantio de capineiras no local. A barragem subterrânea 2, 

pertencente ao Sr. Raimundo do Vale Bezerra, possui 80 m de extensão da 

parede e profundidade máxima de 2m. Com a construção desta barragem a 

família pôde efetivar um sistema de produção bem diversificado que envolve a 

produção de 1.200 kg de arroz, feijão, batata, milho, fruteiras e capim que 

garante soberania alimentar da família e alimento para seus animais. A 

b a r r a g e m  s u b t e r r â n e a  3 , pertencente ao Sr. Francisco Evanildo 

C. de Melo (Fig. 2.23), possui 80 m de extensão da parede e profundidade 

máxima de 3m permitindo desenvolvimento de sistema de produção bem 

diversificado, semelhante ao da BS2 potencializando a umidade no leito do 

rio, no qual se cultiva arroz, milho, macaxeira, cana- de-açúcar, bananeiras, 

batata, sorgo e capim. A salinidade aparente da água foi de 124 µS a 300C. 

 

 
Figura 2.23 Área de produção da BS do Sr. Raimundo do Vale Bezerra. 

Assentamento Santo Agostinho – Caraúbas/RN. (Foto: Alexandre de Oliveira 
Lima) 

 

2. 17. 2 Fatores de insucesso das barragens subterrâneas 

 

Como não existem ainda estudos específicos sobre fatores de insucesso 

das BS no Rio Grande do Norte, optou-se por realizar uma avaliação geral do 

quadro encontrado durante os levantamentos de campo, com base na visão 

crítica e na própria experiência dos autores. Foram relacionados os 

principais fatores de insucesso das BS analisadas, que podem ser 

enquadrados em três categorias principais: fatores de ordem social, fatores 
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associados a sua locação, construção e aqueles relacionados ao manejo das BS. 

Assim, neste tópico são discutidos estes fatores e apresentadas alternativas para 

contornar os problemas identificados. 

 

2. 17. 2.1 Fatores sociais 

 

Barragens subterrâneas são construídas sem  que os verdadeiros 

interessados identifiquem  a obra como uma conquista sua, da sua família ou 

da sua comunidade. Muitos projetos são realizados, sem que seus executores 

conheçam a realidade política e social dos beneficiários e sem avaliar, 

conjuntamente, a real necessidade e impactos da construção da obra. 

Percebe-se que em muitas comunidades do Rio Grande do Norte as BS foram 

construídas dentro das normas técnicas, mas não estão funcionando, ou sendo 

aproveitadas adequadamente, por falta de um trabalho de envolvimento social 

anterior ao processo de construção da obra. 

Desta forma, fica evidenciado que por melhor ou mais apropriada que seja 

a tecnologia, do ponto de vista técnico e ambiental, o componente humano não 

pode, jamais ser negligenciado. O agricultor deve participar ativamente de 

todas as etapas do processo, consciente da real necessidade da obra hídrica, na 

sua propriedade, como um instrumento de conquista política e com efetivo 

poder transformador da sua qualidade de vida. 

 

2. 17. 2.2 Fatores associados a sua locação e construção 

 

Apesar de a BS ser uma obra de fácil instalação, é fundamental que alguns 

cuidados sejam considerados. Costa et al. (1998) corroboram com esta afirmação 

e salientam que apesar do alcance da BS, ela não pode ser vista como uma 

panacéia. Estudos técnicos devem ser realizados previamente para indicar locais 

mais adequados para sua instalação. Para facilitar a implantação da parede 

impermeável devem ser priorizadas áreas com menor espessura aluvionar. 

Entretanto, a montante da parede da BS, deve apresentar depósitos de sedimentos 
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com textura mais grossa (fração arenosa) e com maior espessura, que deverá 

resultar em uma maior acumulação hídrica (Lima-filho et al. 2010). Outro 

problema que poderá, também, inviabilizar a acumulação hídrica é a presença 

de zonas de fraturas que podem funcionar como dutos permitindo o escoamento 

da água do reservatório. 

O tipo de sedimento (textura) encontrado durante a escavação pode 

determinar o nível de risco que os trabalhadores estão submetidos durante os 

principais momentos de construção de uma BS que são: escavação, colocação 

da lona plástica e operação de soterramento. Caso se encontre sedimentos mais  

conglomeráticos e arenosos são mais suscetíveis ao desmoronamento em 

relação aos aluviões pelíticos (argila, silte, areia fina). Quanto mais espesso for 

o aluvião, maior será o risco de desmoronamento, principalmente se já houver 

acúmulo de água na porção inferior do aluvião, favorecendo o solapamento das 

barreiras da vala (trincheira). 

Para cada tipo de BS existem recomendações específicas que devem ser 

tomados como, por exemplo, nas BS do tipo ASA Brasil (Fig. 2.23), que 

possuem um sangradouro e uma parede acima do nível do solo para 

armazenamento superficial  de água, os cuidados no dimensionamento do 

sangradouro ou vertedouro são fundamentais. 

Estudos realizados por Costa et al. (2001), que monitoraram BS, 

modelo Costa & Melo  (Costa  1998,  2004)  construídas  em  Pernambuco  

pela  Secretaria  de  Ciência Tecnologia   e   Meio   Ambiente   do   Governo   

do   Estado   de   Pernambuco   (SECTMA), evidenciaram alguns erros 

construtivos como a locação de BS nas cabeceiras dos riachos. Nesse locais, 

onde ocorrem pequena espessura de sedimentos, e pouca recarga, e instalação 

de poços amazonas com tubos impermeáveis, que dificultam o fluxo de água 

para o poço. 
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2. 17.2.3  Fatores de manejo 

 

Mesmo que as condições anteriormente descritas sejam atendidas, ou seja, 

não existam problemas de mobilização da comunidade e de locação e/ou 

construção, existe a possibilidade do que o manejo inadequado provoque a 

contaminação química ou biológica do reservatório. Para que uma barragem 

subterrânea possa ter sua vida útil prolongada é necessário que o recurso hídrico 

disponível seja utilizado em plena capacidade, permitindo a  renovação 

constante da água armazenada e, desta forma, amplie sua proteção contra a 

salinização. A contaminação química pode ter origem na própria BS, pelo 

escoamento de água contaminada com agrotóxicos, ou relacionada à presença de 

metais pesados contidos nas rochas encaixantes ou oriundos de ação 

antropogênica. A presença de animais na área de captação pode ser uma fonte 

de contaminação biológica. 

A salinização pode ser controlada também pelo posicionamento adequado 

das culturas em relação à parede da BS. É importante citar que a própria 

EMBRAPA vem desenvolvendo projetos especificamente relacionados a 

melhor forma de manejo das barragens. De uma forma geral, pode-se afirmar 

que caso a plantação seja posicionada a montante da parede, poderá ocorrer 

concentração de sais e desencadear processos de salinização, principalmente, se 

houver argila disseminada no aluvião e água com níveis de sais naturalmente 

elevados. Desta forma, é mais adequado que o plantio irrigado, seja 

posicionado na área a jusante da parede da BS, o que contribuirá para a 

renovação da água e diminuição gradativa dos sais. 

Para os casos em que esta tecnologia é aproveitada no sistema de 

vazantes, ou seja, quando só existe o aproveitamento da umidade retida na área 

de influência das barragens, se recomenda a utilização de práticas simples 

como: cobertura de solo, adubação orgânica, etc. Todas estas iniciativas serão 

importantes para prevenir problemas decorrentes do acúmulo de sais. 
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Dependendo do tipo de uso, devem ser tomados cuidados específicos para 

evitar que a mesma seja contaminada ou utilizada inadequadamente. Naquelas 

projetadas para consumo humano ou dessedentação animal, para evitar a 

contaminação orgânica, devem ser adotadas as seguintes medidas: implantar 

saneamento ambiental na agrovila ou residências próximas ao rio, incluindo o 

tratamento adequado de esgotos e efluentes domésticos (uso de fossas 

sépticas), destinar  adequadamente  o  lixo,  fazer  o  isolamento  necessário  da  

BS  e tomadas medidas de proteção do Poço Amazonas. Nas BS projetadas 

para irrigação, o cuidado maior deve ser com a salinização, com a utilização de 

agrotóxicos e com a presença de metais pesados. 

 

2. 18  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A despeito da previsão de construção de quase 1.000 BS nos anos de 2010 

e 2011, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta um número razoável  de  

BS  se for levado em consideração que em 54% de sua área total afloram 

rochas do embasamento cristalino, que 93% da área do Estado está inserida na 

região semiárida e que a malha de rios efêmeros é extensa. Até março de 2010, 

durante a realização deste trabalho, foi identificado um montante de 

aproximadamente 740 BS concentradas nas regiões do Seridó, Oeste e Central 

do Estado. Existe um considerável potencial hídrico que pode ser aproveitado, 

nos aluviões dos rios e riachos, bem como há a necessidade de implantação de 

fontes alternativas de suprimento d’água que sejam bem distribuídas em todas 

as regiões de clima semiárido do Estado. 

Uma vez que a solução definitiva não passa pela perfuração de poços 

artesianos, normalmente com baixas vazões e com altos teores de sais; pela 

construção de açudes, com custo elevado e alta taxa de evapotranspiração; e, 

pela instalação de adutoras, não adequadas para atender pequenos núcleos 

populacionais dispersos, as BS surgem como uma possível alternativa para 

suprir as necessidades hídricas da agricultura familiar. 
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O USO DE GEORADAR (GPR) PARA O IMAGEAMENTO DIGITAL 

3D DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 

 

2.19 INTRODUÇÃO 

 

O Ground Penetrating Radar (GPR) também conhecido como Georadar 

é um equipamento de imageamento geofísico que permite a aquisição de 

imagens do subsolo raso (>20m), em duas dimensões (2D), com boa qualidade 

de imagem, com acurácia centimétrica, com custo financeiro relativamente 

baixo e rápida aquisição de dados no campo. Quando associado a outras 

tecnologias, como a do Global Positioning System (GPS) e o Laser Scanner, 

pode ser utilizado para o imageamento de superfícies externas e internas de 

depósitos sedimentares, além do nível freático, e quando geo-referenciados  

adicionam  a  terceira dimensão à geometria destes depósitos. 

É uma ferramenta capaz de fornecer informações essenciais durante as 

fases de locação, construção, monitoramento, modelagem e gestão de 

barragens subterrâneas (BSs), em regiões de clima árido e semiárido. Na fase 

de locação das BS’ s o GPR pode ser utilizado para a caracterização 

geométrica do canal fluvial e determinação de heterogeneidades do aluvião, 

além do empilhamento e variação lateral das fácies sedimentares (arquitetura 

deposicional), possibilitando assim a escolha de locais mais apropriados para 

sua instalação (Lima-Filho et al.  2009).  

Com o GPR pode ser detectada também a existência de fraturas nas 

rochas do embasamento, cuja presença poderia inviabilizar a instalação da BS, 

pois parte da água seria canalizada nestes dutos e perdida. É possível, ainda, 

fornecer a geometria 2D das irregularidades do embasamento da bacia, 

representada pela interface sedimento versus rochas do embasamento,  e  com  

estes  dados  geométricos  estimar  o  volume  do  reservatório.   

As informações sobre as irregularidades do embasamento e da posição 

do nível freático poderão ser utilizadas para orientar (em tempo real) a 
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escavação da trincheira, durante a colocação da lona plástica, na fase de 

construção da BS; na fase de monitoramento pode contribuir para o cálculo da 

reserva hídrica fornecendo o nível freático momentâneo e sua variação 

temporal; na modelagem é essencial por fornecer a tridimensionalidade do 

reservatório.  

Desta forma, com a junção das imagens 2D georreferenciadas da 

geometria do canal fluvial, da geometria da interface rocha sedimentar versus 

embasamento cristalino, da superfície freática e da superfície externa do 

reservatório, pode ser gerado um sólido virtual 3D, denominado de Modelo 

Estático 3D da BS.  

Este modelo apresenta a vantagem de poder observar todas as 

informações geométricas obtidas no reservatório aluvial e as variações 

temporais do nível freático ao longo do ano. Definida a geometria 

tridimensional do reservatório, conhecida sua porosidade efetiva, 

transmissividade hidráulica, recarga do aquífero e as variações sazonais do 

nível freático é possível conhecer a reserva hídrica disponível. Portanto, torna-

se assim, viável a gestão deste aquífero, permitindo que seja realizado um 

planejamento que leve em conta tanto a qualidade da água quanto as 

necessidades do homem do campo e a disponibilidade hídrica local, de forma a 

assegurar o acesso à água para as comunidades carentes durante todo o ano, 

inclusive nos meses de maior restrição hídrica. 

 

2.19.1 O método GPR 

 

Este método eletromagnético possui semelhanças com a sísmica (Fisher et 

al. 1992), entretanto,  envolve a propagação de ondas  eletromagnética,  em 

vez de ondas elásticas,  e produz perfis que são qualitativamente semelhantes 

aos perfis sísmicos. As feições vistas em um perfil GPR, denominado de 

radargrama, correspondem a alterações no ordenamento das propriedades 

eletromagnéticas do meio geológico. Essas alterações nas propriedades 

eletromagnéticas podem ser correlacionadas com mudanças estruturais, 
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geológicas, litológicas, de fácies ou de propriedades petrofísicas como, por 

exemplo, a porosidade, permeabilidade, ou mesmo a presença de fluidos nos 

interstícios dos sedimentos. 

O seu funcionamento pode ser demonstrado, de forma simplificada, a 

partir de um par de antenas conectadas a uma unidade de controle. Pela antena 

transmissora são emitidos pulsos eletromagnéticos que se propagam em 

subsuperfície, até encontrar alguma descontinuidade dielétrica, quando uma 

parte da onda é refletida e a outra é difratada. A onda refletida é captada pela 

antena receptora que envia os dados para a unidade de controle, onde serão 

digitalizados, registrados e armazenados (Robinson & Michaud 1999). O 

produto armazenado correspondente a uma representação gráfica  das  

descontinuidades eletromagnéticas encontradas, podendo corresponder à 

materialização das informações geológicas ou hidrogeológicas de interesse. 

As propriedades elétricas dos materiais que influenciam na propagação 

do sinal eletromagnético são a permissividade dielétrica (ε), condutividade 

elétrica (σ) e permeabilidade magnética (μ). A velocidade de propagação da 

onda (v) depende principalmente da permissividade, ou constante dielétrica 

dos materiais (k). A determinação de v é necessária para converter o tempo 

duplo de viagem do sinal (distância percorrida pelo refletor entre a transmissão 

e o retorno do sinal) em profundidades estimadas (Robinson & Michaud 

1999). 

A profundidade de investigação está relacionada tanto a permissividade 

dielétrica (constante dielétrica) quanto à frequência das antenas utilizadas. A 

resolução do GPR pode ser definida como a sua capacidade de distinguir ao 

mesmo tempo dois sinais muito próximos. Quanto maior a frequência da 

antena, maior a resolução. Representando, assim, a capacidade do GPR 

identificar objetos menores, que será inversamente proporcional a profundidade 

de investigação. A densidade da malha que poderá ser utilizada está descrita na 

Figura 2.24. 

 As investigações geofísicas em aluviões geralmente são realizadas em 

sedimentos arenosos com salinidade, umidade e quantidade de matriz lamosa, 
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sendo recomendado o uso do GPR em depósitos com espessura de até 8 

metros. Em casos especiais quando predominam sedimentos arenosos 

quartzosos, sem umidade, sem matriz e com baixa salinidade as sondagens 

geofísicas podem alcançar até profundidades superiores a 12 metros.  

A principal limitação deste método está relacionada à atenuação do sinal 

associada à presença de materiais eletricamente condutivos, tais como argilas 

ou íons dissolvidos na água subterrânea, que são responsáveis pelo aumento 

da condutividade elétrica do meio, comprometendo o resultado das 

sondagens geofísicas. 

 

 
Figura  2.24 Representação esquemática de uma malha com quatro linhas 

GPR adquiridas no leito do canal fluvial, perpendicular e paralelamente ao 
sentido de fluxo. 

 

Como uma das inovações tecnológicas aqui apresentadas a elaboração de 

um modelo realístico 3D, torna-se necessário que seja feito também o 

imageamento da superfície externa da projeção vertical da região 

correspondente a área de acumulação da BS (Modelo Digital do Terreno - 

MDT). A extensão da área mínima a ser levantada deve corresponder, a área de 

acumulação hídrica, que por sua vez depende da espessura e largura do 
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aluvião, além do gradiente do rio. Quanto mais suave o gradiente do rio, largo e 

espesso o aluvião, maior será a área a ser imageada. Por sua vez, a densidade de 

amostragem dependerá das irregularidades topográficas encontradas na área 

onde será instalada a BS. A obtenção desta superfície com uma boa densidade 

de pontos é essencial para a geração do modelo estático 3D e corresponderá a 

porção externa deste modelo (Fig. 2.25)  

 
Figura 2.25  Exemplo de  um  MDT  levantado em  uma porção de  um canal  

fluvial. Em A é apresentado o caminhamento utilizado durante a aquisição 
planialtimétrica; e em B o MDT com as cores representando as diferentes cotas 

altimétricas 
 

O princípio básico dos sistemas de posicionamento por satélites consiste 

na transmissão de sinais eletrônicos gerados por satélites. Esses satélites são 

gerados  sob a forma de ondas eletromagnéticas, e na captação desses sinais por 

receptores na superfície da Terra, de tal forma que o intervalo de tempo 

decorrido no percurso possa ser determinado.  

Sabendo-se o tempo de percurso e a velocidade de propagação das 

ondas eletromagnéticas (aproximadamente igual à velocidade da luz), as 

distâncias entre os satélites e os receptores que os rastreiam, podem ser 

calculadas. Esse fat permite determinar, com precisão, as coordenadas 

referentes aos eixos (X, Y e Z) da posição onde foi estacionado o receptor 

(Beraldo & Soares 1995). O GPS pode utilizar três métodos de posicionamento: 

absoluto, diferencial e relativo (Beraldo & Soares 1995). Para atender a 

precisão e acurácia exigida neste trabalho, que é de centimétrica a milimétrica, 

a opção sugerida  é  pelo  posicionamento  relativo  com  levantamento  
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dinâmico,  utilizando  a técnica Real Time Kinematic (RTK). 

 

2.19.2  O método Laser Scanner 

 

Este método consiste de um sistema  de varredura  a  laser que 

determina as coordenadas (X, Y e Z), de pontos sobre uma superfície, 

produzindo um grande número de pontos (nuvem de pontos) que permite criar 

uma superfície capaz de representar o objeto imageado (BAE et al. 2008). O 

processo consiste em emitir contra a superfície milhares de pulsos laser por 

segundo, que ao atingirem o objeto, são refletidos e captados pelo sensor, 

permitindo o cálculo das respectivas coordenadas (Nascimento Júnior et al. 

2006). 

Com este equipamento pode ser  imageada  a  superfície  externa  da  

barragem subterrânea,  com  rapidez  e  precisão,  havendo  assim  a  

possibilidade  de  ser  monitorada qualquer alteração de volume do 

reservatório, seja por erosão ou por deposição (variação da taxa de erosão ou 

de deposição do sistema fluvial). Este procedimento é recomendável nos 

trechos onde o perfil de equilíbrio do rio esteja alterado. 

 

2. 20  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA O IMAGEAMENTO 

DE UMA BARRAGEM SUBTERRÂNEA 

 

O imageamento da geometria interna do aluvião com GPR pode 

contribuir efetivamente para a identificação dos melhores reservatórios, ao 

longo da bacia hidrográfica, e consequentemente, otimizar o trabalho de 

locação das BS’s. Obtendo-se, desta forma, uma menor espessura durante a 

escavação da trincheira, para colocação da lona impermeável, e um maior 

volume de aluvião, para armazenar água subterrânea. As características 

geológicas e hidrogeológicas desejadas são: maior espessura do aluvião; 

depósitos sedimentares com boa porosidade e permeabilidade (fração areia e 

seixo); baixo gradiente do rio; e ausência de possíveis estruturas 
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deformacionais frágeis (falhas e fraturas) no embasamento. 

Será apresentado a seguir um resumo dos procedimentos metodológicos 

utilizados para locação de BS com o GPR. Procedimento similar é aplicado 

também às fases de construção e monitoramento. Uma vez que os alvos 

interface aluvião versus embasamento e nível freático são superfícies que 

podem ser consideradas como de extensão ilimitada. Desta forma, a 

preocupação restringe-se  à profundidade  que  deverá ser alcançada pelas  

ondas eletromagnéticas durante as sondagens geofísicas, não interessando sua 

resolução. A escolha das antenas dependerá, portanto, principalmente da 

espessura e das características elétricas do aluvião que será imageado. São 

recomendáveis antenas de 400, 200 e 100 MHz a depender da espessura de 

investigação desejada (Lima et al. 2009). 

O procedimento inicia-se com a demarcação de uma malha que 

compreenda a área do aluvião previamente selecionada, onde será realizada a 

sondagem geofísica. Deve ser uma malha preferencialmente retangular 

formada por linhas paralelas entre si e perpendicular ao canal fluvial com, pelo 

menos, uma linha central posicionada paralelamente ao canal (Figura 2.26).  A 

definição do número de linhas e do espaçamento entre  elas,  dependerá de 

parâmetros relacionados às características do canal fluvial como, por exemplo, 

do gradiente, espessura, sinuosidade e das irregularidades do embasamento, 

encontradas durante o levantamento. Tais características referem-se a 

profundidade de investigação que depende da frequência das antenas utilizadas 

e os alvos principais (interface aluvião x embasamento e nível freático). Nesse 

caso, sugere-se que as aquisições geofísicas com GPR sejam iniciadas com as 

antenas de mais alta frequência e, caso o alvo não seja atingido, devem-se 

utilizar, progressivamente, antenas de mais baixa frequência, desde a de 400, 

200 até a de 100 MHz. 

 

Em casos mais raros onde s ã o  encontradas espessuras superiores a 

20 m, podem ainda, ser utilizadas antenas de 50 e 25 MHz. Lima et al. (2009) 

demonstraram que em aluviões estudados no Ceará e no Rio Grande do Norte, 
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com espessura de até 6 m, a antena de 200 MHz foi a que produziu os 

melhores resultados. Após as aquisições, os dados são processados em um 

software específico, de modo a ressaltar as feições de interesse. 

Os procedimentos que envolvem os levantamentos topográficos 

planialtimétricos têm o objetivo de realizar a correção topográfica das linhas 

GPR; o levantamento dos talvegues (zonas mais profunda do leito de um rio) 

da bacia hidrográfica tem a finalidade de identificar o gradiente dos rios e o 

levantamento da superfície externa da área correspondente a bacia de 

acumulação envolvendo o aluvião e a planície de inundação adjacente executa o 

MDT da BS.  

O levantamento pode ser realizado com qualquer equipamento 

topográfico de precisão. Recomenda-se que sejam utilizados GPS geodésicos 

com acurácia milimétrica. Com este equipamento é possível georreferenciar os 

levantamentos topográficos sem a necessidade de implantação de marcos 

geográficos físicos. 

 

 

2.21 USOS E APLICAÇÕES DO GPR EM BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 

 

  2.21.1 Para locação da barragem subterrânea 

 

Como demonstrado anteriormente, durante a locação da BS o GPR 

apresenta-se como uma alternativa eficiente para a aquisição das geometrias 

(espessura e largura) do canal fluvial e das variações laterais e verticais das 

características texturais dos depósitos sedimentares (Menezes & Lima-Filho, 

2001; Lima-Filho et al. 2002; Perez et al. 2003; Gauw et al, 2004; Gauw et al, 

2006; Lima et al. 2009).  

Tal ocorrência permite a escolha mais precisa de locais onde haja menor 

espessura no local de implantação da parede impermeável (Figura 2.26), com 

textura mais grossa e com maior espessura do aluvião arenoso a montante da 

parede da BS, que deverá resultar em uma maior acumulação hídrica 
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Figura 2.26 Radargrama de uma seção longitudinal do Rio do Pau Lavrado,no 
município de Fernando Pedrosa-RN, onde podem ser visualizadas as 

irregularidades do embasamento, a espessura do aluvião e o melhor lugar para a 
locação da BS. Obtendo-se desta forma uma menor espessura para escavar a 

trincheira, para colocação da lona impermeável, e um maio rvolume de aluvião, 
para armazenar água subterrânea. 

 
Poderá, ainda, fornecer, em cada sondagem, a geometria 2D das 

irregularidades da superfície do embasamento da bacia, representada pela 

interface sedimento x embasamento, além da presença de fraturas. Estas feições 

deformacionais frágeis podem, muitas vezes, inviabilizar a instalação da 

barragem em locais previamente definidos. 

 
O procedimento atualmente adotado, como padrão pelas ONGs e órgãos 

públicos, para a implantação de BS no Brasil não inclui a determinação da 

espessura total e variação lateral do depósito aluvionar, provavelmente devido 

ao alto custo financeiro envolvido. Quando são realizadas, as sondagens 

mecânicas estão em número pequeno, não sendo suficientes para representar  as  

irregularidades  encontradas  na  superfície  das  rochas  do  embasamento  que 

limitam o reservatório.  

Na Fig. 2.27 é apresentado um radargrama de uma seção transversal do 

canal fluvial mostrando em A o contato do aluvião com o embasamento 

impermeável e duas áreas mais profundas de 3 e 4,5 m.  
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Fig. 2.27 Radargrama de uma seção transversal do canal fluvial mostrando em 
“A” o contato do aluvião com o embasamento impermeável e dois depocentros 
de 3 e 4,5 m. Em “B” é apresentada uma estimativa do volume do aluvião com 

dois poços perfurados nos depocentros, gerando uma superestimativa 
volumétrica. Em “C” os dois poços estão posicionados nas partes mais rasas do 
embasamento e em “D” três poços mostrando em ambos um volume do aluvião 
subestimado. Em “E” é apresentado a melhor aproximação das irregularidades 
do aluvião e consequentemente a melhor estimativa volumétrica. Em “F” são 

apresentadas todas as áreas para comparação visual. 
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Em C os dois poços estão posicionados nas partes mais rasas do 

embasamento e em D três poços mostrando em ambos um volume do aluvião 

subestimado. Em E é apresentado a melhor aproximação das irregularidades do 

aluvião e consequentemente a melhor estimativa volumétrica. Em F são 

apresentadas todas as áreas para comparação visual. 

 

2.21.2 Para a construção da barragem subterrânea 

 

Por se considerar que as BS´s são obras de impacto social o GPR 

pode ser utilizado também como um instrumento que contribuirá para o 

planejamento dos custos financeiros desta obra. Principalmente aqueles 

relacionados ao cálculo da estimativa do número de horas-máquina 

(retroescavadeira), para a colocação da lona impermeável, ao longo da seção 

transversal do canal fluvial.  

Nos modelos de BS tipo Costa e Melo (Costa 2004), por exemplo, onde 

não há outras obras de engenharia associadas (parede, sangradouro, etc.), além 

da própria escavação, o custo com a retroescavadeira pode corresponder a mais 

de 80% do valor total da BS. Desta forma, é recomendável que as sondagens 

GPR sejam realizadas previamente ao trabalho de escavação do aluvião como 

uma forma de otimizar esta atividade permitindo uma estimativa  mais  

eficiente  do  número  de  horas  necessárias,  para  a  execução  deste  tipo  de 

trabalho. A estimativa será mais eficiente quanto melhor se conheça a espessura 

e largura do aluvião, as irregularidades do embasamento e a textura 

sedimentar da seção cortada ao longo da linha que será aberta a trincheira. 

O reconhecimento da existência de água subterrânea e a determinação de 

sua profundidade (nível freático), durante a fase de escavação do aluvião para 

instalação de uma BS, é também essencial para a realização de um planejamento 

de custos financeiros desta obra. O fluxo de água subterrânea, nos rios de 

regime intermitentes, diminui desde o momento em que cessa o fluxo de água 

superficial tendendo a zero quando o período de estiagem é prolongado ou o 

aluvião apresenta pouca espessura e/ou ainda gradiente acentuado.  
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Desta forma, os trabalhos de escavação da vala, para implantação da 

parede impermeável, devem ser precedidos de uma sondagem, com o GPR ou 

mecânica, para identificação da presença ou ausência de água subterrânea. A 

presença de água subterrânea poderá implicar na adição de mais um 

componente aos custos originais, que é o custo envolvido com o 

rebaixamento do nível freático e, também, requer cuidados adicionais com a 

segurança dos trabalhadores e da obra, podendo necessitar escoramentos ou 

outros procedimentos de segurança que também repercutem no custo financeiro 

total da obra. 

 

 

2.21.3  Para o monitoramento da barragem subterrânea 

 

Nesta fase, o GPR pode ser útil para a identificação do nível freático do 

aquífero da BS permitindo assim que este seja monitorado, fornecendo 

dados para o cálculo estimado da reserva hídrica. Vale ressaltar que a reserva 

hídrica não é fruto apenas da infiltração da água de chuva na área de captação 

da BS, mas também da recarga do aqüífero pela migração do fluxo de água 

subterrânea ao longo do canal fluvial, que pode persistir por alguns meses após 

o término das chuvas. Outra possibilidade para a realização do monitoramento 

do nível freático da BS é com a instalação de um sistema de piezômetros, 

que apresenta um custo inicial alto mas com pouca necessidade de 

manutenção. 

Considerando os custos necessários para a instalação do sistema de 

piezômetros ao longo da área de acumulação hídrica, os cuidados 

necessários com a sua manutenção e os riscos de contaminação do aqüífero, 

além da possibilidade de ser avariado durante as chuvas torrenciais, o GPR é 

indicado como um método alternativo para determinação do nível freático. 
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2.21.4  Gestão da barragem subterrânea 

 

Na gestão eficiente da BS alguns pontos devem ser considerados como 

por exemplo, a cubagem  da  reserva  hídrica  existente,  a  qualidade  da  água  

obtida  e  o  volume  de  água necessário ao agricultor (ou a comunidade) que 

será beneficiado com a construção desta obra hídrica. 

Para que a reserva hídrica seja efetivamente conhecida é fundamental 

que a geometria tridimensional do reservatório seja definida com a melhor 

aproximação possível. Devem ser, também,obtidos os parâmetros físicos do 

reservatório, além de conhecida a sua recarga. Para que seja feita a 

caracterização da geometria do reservatório de forma convencional é necessária 

a utilização de um grande número de sondagens mecânicas, uma vez que 

sondagens isoladas ou em pequena quantidade pode levar a erros consideráveis 

nesta estimativa volumétrica. O GPR se apresenta como uma excelente 

alternativa para fornecer a superfície georreferenciada do embasamento 

(superfície 2D), de forma precisa, rápida, sem o risco de contaminação do 

aquifero e a baixo custo. 

O custo para a montagem de uma malha de poços em uma BS necessária 

para fornecer um panorama realístico do topo do embasamento cristalino 

depende de alguns fatores como: a espessura, largura e irregularidade do 

aluvião (que vai determinar a densidade necessária de poços) e da distância 

das  grandes cidades (que vai impactar no  custo do metro de poço 

perfurado). 

Com base nas informações da geometria 3D do reservatório e dos 

parâmetros físicos do aluvião (porosidade, permeabilidade, condutividade 

hidráulica, textura, espessura das camadas, etc.), pode ser calculada a reserva 

hídrica disponível da BS.  

Ela será mais precisa quanto menor forem as irregularidades do 

embasamento e maior o número de linhas GPR levantadas ao longo da área de 

acumulação da BS. As análises hidrogeoquímicas iniciais e as obtidas com 

o monitoramento são essenciais para estabelecer os potenciais usos deste 
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recurso natural: se para o consumo humano, dessedentação animal, irrigação, 

etc (Lima et a., 2009).  

Conhecida a necessidade hídrica do agricultor, a reserva disponível e a 

qualidade da água obtida (uso potencial), é possível realizar a gestão do 

reservatório, que em última análise significa assegurar o acesso a água para o 

agricultor durante todo o ano, principalmente nos meses de maior restrição 

hídrica. Na gestão estão implícitos, também, todos os procedimentos 

necessários para evitar a contaminação deste reservatório e a forma mais 

eficiente de produzir alimentos. 

 

 

2.22  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso das ferramentas tecnológicas, discutida neste capítulo, poderão 

auxiliar pesquisadores, professores, técnicos e agricultores, com atuação no 

semiárido, no aperfeiçoamento dos procedimentos metodológicos relacionados 

à locação, construção, monitoramento, modelagem e gestão das BS’s. Os dados 

quantitativos, provenientes da utilização  do  imageamento  geofísico  digital  

(através  do  GPR,  tomografia  elétrica,  laser scanner, GPS geodésico e a 

sísmica rasa), somados aos dados qualitativos, proporcionarão uma 

determinação mais eficiente do volume e da qualidade hídrica dentro das BS. 

Dispondo de informações vitais como a reserva hídrica disponível das 

BS instaladas em um rio, ou mesmo em uma bacia hidrográfica, os 

responsáveis pela criação e implantação de políticas públicas no Brasil, poderão 

conceber esta tecnologia como uma alternativa eficiente para a escassez hídrica, 

em regiões de clima semiárido. 

A BS é uma obra de pequeno porte, de construção simples, replicável, de 

baixo impacto ambiental quando efetivamente utilizada, de baixo custo de 

implantação e manutenção, com alto potencial para atender as necessidades 

hídricas de famílias ou pequenos núcleos habitacionais instalados em regiões 

semiáridas brasileiras. O GPR surge como uma opção tecnológica eficiente que 
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pode auxiliar durante as fases de locação, construção, monitoramento, 

modelagem e gestão de barragens subterrâneas. 
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CAPÍTULO 3    

 3 BARRAGENS SUBTERRÂNEAS: locação, modelagem 3D e monitoramento 

em bacias hidrográficas. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO 

 

Este capítulo é referente às etapas realizadas com o objetivo de instituir novos 

procedimentos metodológicos para o processo de locação e monitoramento de 

barragens subterrâneas, após a sua construção. Tais etapas foram organizadas com o 

propósito de fornecer um conjunto de informações que englobam o processo de 

planejamento, antecedendo a construção da obra física. Também foi realizado o 

monitoramento de barragens subterrâneas já construídas a fim de compreender que 

fatores podem afetar a qualidade da água, após a entrada em funcionamento das 

barragens subterrâneas. É importante frisar que a abordagem proposta nessa pesquisa 

teve a bacia hidrográfica como foco de atuação, em detrimento a uma ação específica 

que privilegiava, exclusivamente, o local onde se pretendia construir a obra física 

(barragem subterrânea). Todo o  trabalho de campo foi realizado em duas sub-bacias 

hidrográficas inseridas no semiárido potiguar.  

A primeira, sub-bacia do rio das Cobras/RN, parte integrante da bacia 

hidrográfica Federal do rio Piranhas, ocupa parte do território dos municípios de 

Carnaúba dos Dantas/RN, Parelhas/RN e Jardim do Seridó/RN (núcleo de 

desertificação do Seridó). Nessa sub-bacia foram realizados os estudos morfométricos, 

hidroquímicos e de monitoramento das barragens subterrâneas em funcionamento. A 

segunda sub-bacia foi a do Riacho do Pau Lavrado, localizada no município de 

Fernando Pedrosa/RN, também parte integrante da bacia hidrográfica do rio Piranhas. 

Essa abordagem integral possibilitou a análise e compreensão de determinados fatores 

que afetam a qualidade e a disponibilidade da água que não seria possível em uma 

análise pontual.  
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Iniciando pela fase de planejamento, que antecedeu a construção, o primeiro 

estudo proposto e realizado foi a caracterização física da bacia hidrográfica. Baseado 

nos parâmetros morfométricos e no perfil longitudinal, esta etapa forneceu 

informações a cerca da dinâmica dos processos erosivos e de agradação de sedimentos 

dentro da bacia hidrográfica. Com o conhecimento desta dinâmica, foi possível 

indicar, mesmo que de forma provisória, quais as metodologias de construção de 

barragens subterrâneas melhor se adequam aos trechos da bacia hidrográfica estudada. 

 A segunda etapa foi o estudo do comportamento hidroquímico ao longo da 

bacia hidrográfica, a partir da avaliação sazonal e espacial de fontes hídricas 

superficiais e subterrâneas. A seleção destas fontes foi feita de forma a abranger a 

totalizada das litologias e da área drenada. Estas informações serviram para subsidiar a 

locação e que medidas preventivas deverão ser empregadas para evitar problemas 

relacionados ao acúmulo de sais nas barragens subterrâneas.  

 A etapa seguinte constou da utilização do imageamento geofísico não invasivo 

com a utilização do GPR. Esta técnica conferiu um importante avanço, dentro do 

processo de locação, na medida em que permitiu a visualização do que antes estava, 

totalmente, invisível (contato do embasamento cristalino com os sedimentos 

inconsolidados dos corpos aluvionares) e as suas irregularidades, além  de possibilitar 

a geração de modelos virtuais 3D. Esta parte do trabalho, também se inseriu dentro dos 

estudos prévios e auxiliares ao processo de escolha dos melhores locais para efetivação 

de uma barragem subterrânea.  

 Por fim, foi realizado o monitoramento de barragens subterrâneas construídas  

para avaliar quais os fatores que  mais influenciam no comportamento da variação da 

qualidade da água nestes reservatórios. Também foi realizada a modelagem 3D de 

barragens subterrâneas em funcionamento, a partir da utilização do GPR. 

 Nessa perspectiva, esta etapa da pesquisa procurou demonstrar a necessidade e 

a  importância da realização de estudos, antes do processo de construção das barragens 

subterrâneas e após a sua construção. Tal fato se deu para buscar compreender e 

integrar os fatores ambientais locais com as demandas e as necessidades de suprimento 

hídrico das populações rurais difusas  que estão inseridas dentro das bacias e sub-

bacias hidrográficas. 
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MORFOMÉTRIA E PERFIL LONGITUDINAL DA SUB-BACIA DO RIO DAS 

COBRAS/RN PARA LOCAÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 

 

RESUMO 

Com o objetivo avaliar a utilização, as características morfométricas e o perfil 
longitudinal da bacia hidrográfica (características físicas), como uma ferramenta de 
planejamento no processo de locação de barragens subterrâneas, foi realizado um 
estudo na sub-bacia hidrográfica do rio das Cobras/RN. Para tanto, foram 
determinados os parâmetros morfométricos: coeficiente de compacidade (Kc); fator 
forma (F); densidade de drenagem (Dd); índice de circularidade (IC). Também foi 
realizado o perfil de equilíbrio, de forma a compreender a dinâmica de erosão e 
deposição na sub-bacia estudada. Os resultados demonstraram que a sub-bacia do rio 
das Cobras/RN possui forte caráter alongado e baixa densidade de drenagem, 
possuindo altas taxas de escoamento superficial para as áreas aluvionares. Já o estudo 
do perfil de equilíbrio indicou que o segmento 2 da sub-bacia (médio curso- 18 km), 
possui anomalia de primeira ordem, havendo tendência para a ocorrência de processos 
erosivos ao longo deste trecho. O segmento três (baixo curso- 10 km) também possui 
anomalia de primeira ordem, porém com tendência de existir agradação de material 
sedimentar (pacote sedimentar maior), advindo do trecho 2. Desta forma, é possível 
sugerir que no trecho dois sejam construídas barragens subterrâneas submersíveis e no 
três, barragens subterrâneas submersas. Porém, estes parâmetros físicos não devem ser 
analisados isoladamente, mas de forma integrada, com outros aspectos como: 
qualidade da água, integração das águas superficiais e subterrâneas, área de recarga e 
demanda social, ou produtiva existente na sub-bacia.  

 

3.2  INTRODUÇÃO 

 

  Nos últimos anos tem aumentado, de forma significativa, o número de barragens 

subterrâneas (BS) construídas no semiárido Brasileiro. Essas barragens são financiadas 

pelo Governo Federal e efetivadas através de parceria com governos estaduais, ou com 

Organizações Não Governamentais. Em todas as situações, essa obra hidro-ambiental 

é realizada com o objetivo de ativar o potencial hídrico dos corpos aluvionares e suprir 

as demandas hídricas, reprimidas, das populações rurais.  

As barragens subterrâneas podem ser construídas em leitos de rios temporários nas 

regiões áridas ou semiáridas, que se desenvolvam sobre um substrato impermeável, 

como rochas do embasamento cristalino, preferencialmente, sem a presença de 
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sistemas de fraturas e foliações expressivas. Essa obra hidro-ambiental se caracteriza 

pela interceptação do fluxo de água subterrânea, a partir de uma parede 

impermeabilizante, que permita o armazenamento da água nos interstícios dos 

depósitos aluvionares à sua montante. Nos dias atuais, já são encontradas BS em várias 

partes do mundo, como na África, Ásia e América Sul.  

No entanto, torna-se necessário que sua efetivação seja feita sob a ótica do manejo 

sustentável dos recursos hídricos, tendo as bacias e sub-bacias hidrográficas como 

referência territorial. Dentre os estudos que devem ser realizados nas bacias 

hidrográficas, antes do início efetivo da construção das barragens subterrâneas, estão a 

caracterização morfométrica e o perfil longitudinal. 

As características morfométricas associadas a cada bacia hidrográfica, como a 

circularidade, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem,  dentre outras, 

terão influência marcante nesse processo de planejamento sustentável do uso da água.  

Nesse processo, Vilela & Matos (1974) mostram que a caracterização morfométrica de 

canais fluviais tem auxiliado, enquanto indicadores de previsão do grau de 

vulnerabilidades da bacia (enchentes, inundações e erodibilidade).  

Já o perfil longitudianl ou perfil de equlíbrio é uma condição ideal hipotética 

onde os rios estariam em equlíbrio dinâmico, relacionada aos totais erodidos e 

transportados. Na prática,  essa condição não é encontrada. Assim sendo,  no geral, em  

todas as bacias hidrográficas existirão trechos onde predominam os processos 

erosivos, e outros, onde a sedimentação está ocorrendo de forma acentuada, 

contribuindo para aumentar o pacote sedimentar.  

Essa condição de equlíbrio (relação entre sedimentação e erosão), sofre 

mudanças em função de processos naturais (movimentos tectônicos), ou antrópicos 

(construção de barragens superficiais). Nos trechos dos rios onde predominam os 

processos erosivos, existe uma tedência e diminuição do pacote sedimentar e 

consequente diminuição dos volumes armazenados. 

 Santos & Frangipani (1978) já recomendavam o levantamento do perfil de 

equilíbrio como um procedimento necessário para a definição de trechos do rio no qual 

pode ocorrer maior acumulação de sedimentos e, consequentemente, mais favoráveis à 

instalação de uma barragem subterrânea. Apesar desse fato  remontar ao final dos anos 
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setenta, não foram encontrados registros que indiquem a realização deste tipo de 

levantamento previamente a instalação destas obras hidroambientais.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi de utilizar a análise morfométrica e o perfil de 

equilíbrio da sub-bacia do rio das Cobras/RN, como uma ferramenta para auxiliar no 

processo de locação de barragens subterrâneas. 

 

3.2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área de influência da sub-bacia rio das Cobras possui área com 159,13 Km² 

(Fig. 3.1), incluindo parte dos municípios de Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Jardim 

do Seridó.  Essa sub-bacia  está, integralmente, inserida na região do Seridó, semiárido 

do estado do Rio Grande do Norte.  

A área da sub-bacia, também integra o Núcleo de Desertificação do Seridó 

(NUDES). Trata-se de um dos quatro núcleos do nordeste brasileiro que foram assim 

classificados pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse núcleo abrange uma área de 

2.341 km² (18,06% da superfície da região), onde vivem 244.000 habitantes (84,21% 

da população). Apresenta uma densidade demográfica de 104,23 hab/km² (Sá & 

Angeloti 2009). 

     Como referência  para a caracterização climática, foram adotadas as informações da 

Estação Ecológica do Seridó, Município de Serra Negra do Norte, RN,  

disponibilizados por Santana et al (2004). Segundo esse estudo, a região possui uma 

precipitação média anual de 733,6 mm, apresentando-se irregularmente distribuída. O 

déficit hídrico anual da ordem de 1.169,9 mm o que corresponde a aproximadamente 

1,6 vezes a precipitação anual, fortemente concentrado no período de agosto a 

dezembro (mais de 72% do déficit hídrico anual). 
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3.2.1.1 Caracterização geológica da área  

 

A sub-bacia em questão é composta por rochas do embasamento cristalino, 

Faixa Seridó, localizada no extremo nordeste da Província Borborema. É constituída 

por rochas metavulcânicas de fácies xisto-verde a fácies anfibolito do Grupo Seridó. A 

descrição geológica será feita de acordo com Jardim de Sá (1994).  

      Formação Seridó  -  Esta formação compreende a maior porção da sub-bacia, 

ocupando uma área de 127,81 Km², representando 80,88 % do total da área (Figura 

3.2). Sua litologia dominante são micaxistos feldspáticos ou aluminosos de fácies de 

médio a alto grau metamórfico. É representada, notadamente, por biotita xistos 

granadíferos, podendo conter estaurolita (Fe,Mg)2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2, cianita, 

andalusita, cordierita Mg2Al4Si5O18 e sillimanita Al2SiO5, com sítios restritos de fácies 

de baixo grau metamórfico. São constituídas, preferencialmente, por sericita-clorita-

biotita xistos, podendo conter sericita-clorita xistos, filitos e metassiltitos.  

           Granitoide Acari - São caracterizados por fácies grossas, contendo fenocristais 

de feldspato potássico. Esses granitóides apresentam composição, predominantemente, 

monzogranítica, com granodioritos e quartzos monzonitos subordinados. Biotita e 

anfibólio representam os máficos dominantes, com titanita, opacos (magnetita e 

ilmenita), epídoto, allanita, zircão e apatita compondo a mineralogia acessória 

(Nascimento et al. 2000), ocupando uma área correspondente 11,8 % da área com uma 

abrangência de 18,63 Km² (Fig. 3.2). 

        Formação Equador - Esta formação ocupa uma área de 8,86 Km² ou 5,61 % do 

total da área. Está localizada na porção mais ao Sul da microbacia (Fig. 3.1). É, 

essencialmente, composta por quartzitos puros, feldspáticos e muscovíticos, com 

turmalina silimanita, e níveis ferruginosos ou ricos em epídoto + granada, 

subordinados. Intercalações de metaconglomerados, mono ou polimíticos, além de 

micaxistos e calco-silicáticas, ocorrem em algumas áreas. 

      Granitoide Santa Inês  - Esta rocha compreende uma porção de 1,61 % da área com 

2,54 Km² (Fig. 3.1). Sua composição varia de sienogranitos a monzogranitos, com 

textura equigranular ou microporfirítica, fina a média. Segundo Nascimento et al. 

(2000), plagioclásio (oligoclásio),  microclina e quartzo são os minerais essenciais. A 
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mineralogia acessória é composta por biotita, anfibólio, titanita, epídoto, apatita, 

zircão, allanita, opacos e turmalina. No granitóide Dona Inês, granada e/ou muscovita 

podem estar presentes como minerais primários. São rochas dominantemente 

peraluminosas, enriquecidas em SiO2 e empobrecidas em Fe(t), MgO, CaO, Sr e Zr, o 

que sugere uma fonte essencialmente crustal para essas rochas. 

 

 
Figura 3.1 Área de ocorrência das unidades geológicas de ocorrência na sub-bacia do 

rio das Cobras/RN. 
 

 
3.2.2 As barragens subterrâneas 

  

As barragens subterrâneas são estruturas simples construídas em depósitos 

aluvionais (rios e riachos intermitentes) e linhas de drenagem, que através da 

utilização de um septo impermeável, tranversalmente colocado, interceptam o fluxo da 

água. Essa interceptação tem por objetivo principal o aproveitamento da água 

subetrrânea (aquífero), sub-superficial (adsorvida no solo sob a forma de umidade), 

dentro da área de influência da sua bacia hidráulica (Fig. 3.2). Nesse caso, a barragem 
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subterrânea pode ter o septo impermeável aflorante, acima do solo ou permanecendo 

totalmente submersa dentro deste. 

Apesar da simplicidade que envolve a sua construção, existiu ao longo do 

tempo, um processo de diferenciação relacionado à sua forma de construção que 

provocou profundas mudanças em termos de capacidade de acumulação de sedimentos 

e água. Atualmente, são identificadas as seguintes variações de métodos de 

cosntrução: barragens subterrâneas submersas: modelo Costa & Melo e barragens 

subterrâneas submerssível.  

Cada tipo de  barragem subterrânea possui características específicas que as 

destiguem das demais, que seja com relação à capacidade de acumulação hídrica e de 

sedimentos, ou do tipo de obras acessórias presentes (poços amazonas, vertedouros, 

etc). 

Um ponto comum em quase todas as metodologias utilizadas (exceto no modelo 

Serra Negra do Norte), refere-se a água  que é interceptada por lona plástica de 200 

micras de espessura, podendo ser utilizada para consumo humano, animal e ou 

produção agrícola. A capacidade de acumulação de água varia em função dos 

seguintes fatores: pacote sedimentar existente, taxas de recarga, condutividade 

hidráulica, dentre outros. 

Assim, cada metodologia de construção de barragem subterrânea poderá ser 

utilizada para potencializar o uso sustentável da água dentro da sub-bacia. Fala-se de 

uma escolha balizada pelas características físicas associadas a cada sub-bacia 

(características morfométricas), em função da predominância dos processos de 

sedimentação ou erosão em cada trecho da sub-bacia estudada (perfil de equilíbrio). 
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Figura 3.2 Diferentes metodologias de construção de barragens subterrâneas 

existentes no semiárido brasileiro. A: modelo Costa & Melo (submersa); B: modelo 
ASA Brasil (submersível); C: modelo Embrapa (submersível) e D: modelo Serra 

Negra do Norte (submersível) 
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3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.3.1 Metodologia utilizada para a identificação dos parâmetros morfométricos 

da sub-bacia do rio das Cobras/RN 

 

3.3.1.1 Determinação dos parâmetros físicos-morfométricos do rio das Cobras  

 

 Para determinação dos parâmetros morfométricos foram utilizados os 

procedimentos propostos por Vilela &Matos (1974), descritos  a seguir: 

Coeficiente de Compacidade (KC) ou Índice de Gravelius. 

Este índice relaciona a forma da bacia com um círculo, constituindo a relação 

entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia, 

segundo a fórmula:  

Kc= 0,28P/ √A.   (eq. 1) 

Em que: 

P=  perímetro da bacia em Km, 

A=  área da bacia em Km²; 

Kc=  coeficiente de compacidade da bacia que é adimensional.  

 Fator Forma (F). 

Este fator relaciona a forma da bacia a um retângulo, correspondendo à razão 

entre largura média e o comprimento axial da bacia. Para a sua aquisição, o 

comprimento mais longo é obtido desde a foz, até a cabeceira mais distante da Bacia. 

F = A/L² (eq. 2) 

Em que: 

 F= fator forma,  

A= área de drenagem e  

L= comprimento do eixo da bacia. 

           Índice de Circularidade (IC). 

Este índice, também tende para uma unidade à medida que se aproxima da 

forma circular e diminui à medida que a forma torna-se alongada. 
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Ic: 12,57 . A/P²  (eq. 3) 

Em que: 

 A= área de drenagem (m²); 

 P= perímetro (m).  

           Densidade de drenagem (Dd) 

Indica o grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem. Embora existam 

poucas informações sobre a densidade de drenagem de bacia hidrográficas, pode-se 

afirmar que este índice varia de 0,5 Km/Km², para bacias com drenagem pobre, e 3,5 

Km/ Km² ou mais para bacias bem drenadas. 

Dd : L/A  (eq. 4) 

Em que: 

 Dd= densidade de drenagem; 

 L= comprimento total dos cursos d`água e  

A= área da bacia.  

 

3.3.1.2 Ordem dos cursos d’água 

 

 A ordem dos cursos d’água estabelece o grau de ramificação de uma bacia 

hidrográfica. Tal procedimento foi estabelecido de acordo com metodologia proposta 

por Horton (1945) e depois modificada por Strahler (1957). 

O conjunto das características morfométricas e a ordem de drenagem da sub-

bacia foram estabelecidos a partir dos índices expostos na Tab. 3.1.  
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Tabela 3.1. Parâmetros físicos da sub-bacia do rio das Cobras 
Características geométricas 
Perímetro total Índice de Circularidade 

Coeficiente de Compacidade Padrão de Drenagem 

Área total da micro-bacia Fator Forma 

Características do Relevo 

Declividade Máxima Altitude Máxima 

Declividade Mínima Altitude mínima 

Declividade média do curso d’água principal. Altitude média 

 Modelo Digital do Terreno 

Características do curso d´água principal 

Comprimento do curso d’água principal Densidade de drenagem 

Comprimento total dos curós d’água Ordem dos cursos d’água 

  

 

 

3.3.2 Determinação do perfil de equilíbrio 

 

Uma das representações mais frequentes dos cursos d’água refere-se aos seus 

perfis longitudinais, plotados em gráficos de coordenadas cartesianas. Nessas 

representações, a altitude é lançada no eixo das ordenadas e a extensão da drenagem – 

ou de seu vale –, ocupa o eixo das abscissas, formando a variável independente 

(Guedes et al. 2006). 

Para o reconhecimento do perfil de equilíbrio foi adotada a metodologia 

sugerida por Hack (1973). Para tanto, foi realizado levantamento altimétrico, com uso 

de um GPS Geodésico (Hiper Lite +, TOPCON). Foram coletados 20 pontos, ao longo 

do rio principal, entre a nascente e a foz do rio que possui 36,51 km de extensão (Fig. 

3.3). Com base nas informações obtidas, foi possível identificar os pontos de inflexão 

ao longo de toda extensão do rio principal. A partir do reconhecimento do gradiente da 

drenagem, foi possível subdividi-la em 3 segmentos, denominados de alto curso (ponto 

1 ao 6); médio curso (ponto 7 ao 14) e baixo curso (ponto 15 ao 20). 
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Figura 3.3. Pontos de aquisição com GPS Geodésico da nascente a foz para fins 
de elaboração do perfil de equilíbrio do Rio das Cobras/RN 

 
Para definição dos trechos anômalos ao longo do rio principal se relaciona 

declividade vs. Extensão (Relação Declividade e Extensão- relação RDE), por 

segmento de interesse, como também o comprimento total do canal fluvial.  

RDE segmento = DH/ DL x L (eq. 1) 

RDE total = DH/ Log L (eq. 2) 

A diferença altimétrica entre dois pontos selecionados do curso de água foi 

denominado de “DH”. O comprimento do segmento analisado é o “DL” é “L” 

corresponde à extensão total do canal, desde a nascente, até o ponto final do segmento, 

onde o índice RDE foi  calculado. Esta análise permite uma visão mais apurada da 

dinâmica de equilíbrio, segundo segmentos de interesse específicos do rio, como por 

exemplo, trechos em que está ocorrendo erosão e deposição ao longo da área em 

análise.    

 

RDE segmento/ RDE total (eq. 3) 
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Os índices de RDE (segmento), considerados anômalos serão aqueles que 

divididos pelo RDE (total), obtiverem valores acima de 2. Existem duas categorias de 

anomalias, denominadas de 2ª ordem, quando os índices obtidos compreendidos entre 

os limiares 2 a 10 e as anomalias de 1ª ordem, referentes aos valores, são iguais ou 

superiores a 10 (Sebeer & Gornitz 1983). 

 

3.3.3 Modelo Digital do Terreno (MDT) 

 

A declividade do terreno é expressa como a variação de altitude entre dois 

pontos do terreno, em relação à distância que os separa (Tonello et al. 2006). As 

classes de declividades foram hierarquizadas de acordo com EMBRAPA (1979), onde 

existem intervalos distintos que vão de relevo plano à forte montanhoso. O MDT foi 

produzido utilizando as curvas de níveis digitalizadas do IBGE, na escala de 1: 

500.000 e eqüidistância de 40m. Procedeu-se a transferência do mesmo para o 

Software ARCVIEW 9.3, em formato shapefile (SHP). 

 

3.4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.4.1 Caracterização Física (parâmetros morfométricos) da sub-bacia do rio das 

Cobras/RN 

 

O coeficiente de compacidade (Kc) encontrado para a sub-bacia foi de 1,72 e o 

Fator Forma (F) de 0,12, (Tab. 3.2). Estes resultados mostram que o Kc da sub-bacia 

do rio das Cobras é 72 % maior que o valor de referência (1). Estudos realizados por 

Tonello et al. (2006) e Cardoso et al. (2006), mostraram que valores obtidos de Kc  ≠ 

1 (1,57 e 1,56) e valores baixos para F (0,409 e 0,33) indicam uma geometria alongada 

para as bacia hidrográficas estudadas. Já Melo et al.(1989), estudando a bacia do Rio 

Apodi-Mossoró, na região Oeste do RN, encontraram  sub-bacias com Kc variando de 

1,28 a 1,62. Quando se compara estes valores com o encontrado na sub-bacia do rio 
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das Cobras/RN, denota-se o caráter alongado desta em comparação com valores 

obtidos na literatura.  

Em bacias mais alongadas são menores as possibilidades de chuvas intensas 

ocorrerem simultaneamente em toda área da bacia. Nesse caso, não ocorre a 

concentração de grandes volumes, o que facilita o escoamento mais rápido das chuvas, 

diminuindo o tempo de residência da água dentro da área da sub-bacia (Vilela & 

Matos 1974). 

A partir das características estudadas, representadas por Kc elevado e  F baixo, 

que está associadas a predominância de solos rasos e afloramento de rochas do 

embasamento cristalino, têm-se  uma forte tendência para a ocorrência de altas taxas 

de escoamento superficial e de existir um rápido escoamento das precipitações. 

Essa condição remete a necessidade da efetivação de alternativas tecnológicas 

que retardem o deslocamento da água superficial e subterrânea. Do ponto de vista 

superficial, na área, existe um conjunto de açudes construídos na região. No que diz 

respeito ao aproveitamento subterrâneo, a construção de barragens subterrâneas 

apresenta-se como alternativa para barrar este rápido deslocamento da água precipitada 

que chega aos aluviões, através do escoamento superficial e subterrâneo. 

 

A densidade de drenagem obtida para o rio das Cobras foi de 0,84 km km-², 

representando um valor baixo. A densidade de drenagem reflete a propriedade de 

transmissibilidade do terreno e, conseqüentemente, a suscetibilidade deste a erosão 

(Horton 1945; Tonello 2006; Sucupeira 2006). Valores de Densidade de Drenagem em 

torno de 0,5 km km-²indicam bacias com drenagem pobre, enquanto valores maiores 

que 3,5 km km-² sugerem bacias bem drenadas (Vilela & Matos 1974).  
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Tabela 3.2 Características Físicas da sub-bacia do rio das Cobras/RN. 
Características físicas Resultados 

Área total da micro-bacia (Km²)  159,13 

Perímetro total (Km) 77,33 

Coeficiente de Compacidade 1,72 

Índice de Circularidade 0,33 

Padrão de Drenagem Dendítrico 

Fator Forma 0,12 

Altitude Máxima(m) 529,00 

Altitude mínima 202,83 

Comprimento do curso d´água principal (km) 36,51 

Comprimento total dos curós d´água (km) 133,91 

Densidade de drenagem 0,84 

Ordem dos cursos d´água 3 

 

Quando se avalia o comportamento das drenagens entre o alto, médio e baixo 

curso, percebe-se que existe uma maior densidade de drenagem no seu alto curso (Fig. 

3.4), havendo uma perceptível diminuição a partir do médio e baixo curso do rio. 

Desta forma, existe um maior potencial de construção de barramentos subterrâneos, 

quando se observa este critério isolado, no alto curso. No entanto, para se realizar é 

necessário uma avaliação mais criteriosa,  e outras condições como: espessura pacote 

sedimentar, existência de encurtamento do afloramento rgantas), qualidade da água, 

dentre tantas, etc, terão que ser consideradas. 

 
Com relação à Ordem dos cursos d’água da sub-bacia, observa-se que no 

enquadramento realizado, obteve-se uma bacia de Ordem 3, conforme Figura 3.4. 

Analisando o relevo existente na microbacia, observa-se que predomina na área, a 

declividade até 2,66 graus em 67,96 % da área, relevo plano, correspondendo à região 

que vai do médio curso, até o baixo curso (Foz do rio das Cobras e início do Rio 

Seridó).  
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A declividade que vai de 2,67 até 25 graus corresponde a 31,8% da área, 

alcançando a maior parte do médio curso até próximo aos divisores da microbacia. O 

restante da área, em torno de 0,25%, tem declividade com mais de 25, até 45 graus de 

inclinação, correspondendo a área fortemente ondulada. Certamente, estas 

correspondem aos topos dos divisores d’água da sub-bacia  em questão (Fig. 3.5). 

 
 

Figura 3.4 Ordem dos cursos d`água na área de influência da sub-bacia do rio das 
Cobras/RN. 
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Figura 3.5 Modelo de Elevação do Terreno (MDT) da sub-bacia do Rio das 
Cobras/RN. 

 
Observa-se que existe uma forte correlação entre a ordem dos cursos e o relevo 

predominante. No setor 1 da bacia (alto curso), predomina uma maior densidade de 

drenagem em função de possuir gradiente maior, provocando maiores taxas de 

escoamento superficial e menores taxas de infiltração. A Fig. 3.6 mostra a variação das 

elevações existentes ao longo da sub-bacia, representada pelo modelo TIN de elevação 

do terreno, demonstra, claramente, que as maiores elevações estão concentradas na 

área que vai das nascentes até a porção mediana da micro-bacia.  Para Sucupira 

(2006), os parâmetros topográficos são os que mais influenciam no fluxo da água e de 

sedimentos nas bacias hidrográficas. Esses mesmos parâmetros definem a estrutura da 

rede de drenagem e seus afluentes.  
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Figura 3.6 Modelo TIN de elevação do terreno na área de influencia da sub-bacia do 
rio das Cobras/RN 

 
 

 

3.4.2 Perfil Longitudinal do rio das Cobras 

 

A partir de dados altimétricos de 20 pontos coletados ao longo do rio principal 

(rio das Cobras), obteve-se o perfil longitudinal ou perfil de equilíbrio do rio principal 

(Fig.3.7). Observa-se que a diferença de nível é de 326,17 m, correspondendo a 

diferença de altitude entre o ponto 1 (cota 529,00) nascente e o ponto 23 (202,83) Foz 

do rio. De posse desta informação e com a extensão do rio principal, obteve-se ao 

RDE total (AH/ ln L) do Rio das Cobras de 31,51 

Fazendo uma análise geral, o rio das Cobras possui 3 segmentos em desajuste, 

sendo 2 com elevação (predominância de processos erosivos), e 1 com subsidência 

(predomina deposição sedimentar). Para analisar o RDE do segmento realizou-se uma 

avaliação entre os pontos 6 e 14 (médio curso).  
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Este procedimento foi adotado, conforme Etchebehere (2000), que despreza as 

áreas de significativa declividade, com o intuito de evitar distorções no ângulo de 

inclinação da reta, dificultando assim a análise. Dessa forma, no segmento 2, que vai 

do ponto 6 ao 14 (possuindo uma extensão de 18 km), a relação entre estes pontos 

(RDE segmento/ RDE total), foi de 3,20, configurando como um segmento anômalo 

de primeira ordem (valor entre 2 a 6), ou em desequilíbrio. Neste segmento haverá 

uma tendência para que o rio busque o equilíbrio, erodindo a parte que está acima da 

linha de tendência da expressão logarítmica. 

         O perfil longitudinal de um rio está intimamente ligado ao relevo, pois 

corresponde à diferença de altitude entre a nascente e a confluência com outro rio. 

Para Sherer (2008), o perfil longitudinal de um rio é a expressão de sua declividade ou 

gradiente, representados pela relação entre altimetria e comprimento, para diversos 

pontos, situados entre a nascente e a foz. A inclinação do perfil de equilíbrio é uma 

função da descarga do rio e da carga sedimentar transportada. Esse equilíbrio é 

controlado por diversos fatores internos e externos a bacia, como relevo, tectônica, 

clima, resistência da rocha.  

Assim, quanto mais equilibrado for o curso d’água, mais bem ajustado à função 

logarítmica, estará seu perfil longitudinal.  Ressalta-se, nesse caso, que o equilíbrio 

refere-se à estabilidade do comportamento hidráulico da corrente. Tal fato faz com que 

não haja erosão do talvegue, nem agradação, havendo, tão somente, passagem  de 

descarga sedimentar (bypassing process). Curvas com menor concavidade, no perfil, 

ou mudanças bruscas indicam condições de desequilíbrio (Guedes et al. 2006).  

No segmento 3 (baixo curso), que vai do ponto 15 ao 20 (este trecho possui em 

torno de 10 km), a  RDE do segmento  encontrado foi de 4,13; ocorrendo uma 

anomalia de primeira ordem, onde há uma tendência de ocorrer agradação do material 

erodido do segmento anterior. Nesse trecho, por existir uma tendência a acumulação 

sedimentar, existirá, também, uma maior capacidade de acumulação de água 

subterrânea, com o passar do tempo.  

Quando se compara a RDE do rio das Cobras (trechos 2 – RDE de 3,20 e trecho 

3 - RDE 4,13), com outros resultados no rio Baiano, no município de Assis 

Chateaubriand-PR,  onde as variações foram da ordem de 1,67 a 10 (Melo 2007), ou 
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com resultados encontrados por Martinez (2005), no rio Pirapó, no Noroeste do 

Paraná, que apresentou RDE de 6,9, demonstra-se as anomalias são de amplitudes 

mais modestas.  

 

 

Figura 3.7 Relação declividade extensão/RDE- perfil de equilíbrio- do rio das 
Cobras/RN 

 
 

Alguns aspectos importantes que contribuem com a intensificação dos 

processos erosivos são a retirada da vegetação natural, estrutura geológica cristalina 

aflorante e solos rasos. Desta forma, a declividade e a cobertura vegetal tornam-se 

fatores importantes na tomada de decisão de um manejo adequado da bacia 

hidrográfica. Esses fatores influenciam a precipitação efetiva, o escoamento 

superficial, e o fluxo de água no solo (Cardoso 2006). Destaca-se,  também,  nesse 

contexto, os processos de degradação ambiental relacionados com a erosão e com o  

assoreamento dos cursos d’água. 
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3.4.3 Influência das características físicas e do perfil longitudinal na locação das 

barragens subterrâneas.  

 

A existencia de diferentes metodologias de BS, conforme  já referido,  possibilita 

a ampliação do uso de um manejo mais efeciente da água nas condições do semiárido 

brasileiro. Esse manejo está relacionado ao aumento da oferta de água para consumo 

humano, animal e produção de alimentos.  

No entanto, a construção das barragens subterrâneas deverá estar condicionada a 

realização de estudos previos que associam e integrem as diversas características 

físicas (perfil longitudinal e morfometria), da bacia, com as diferentes metodologias de 

construção de barragens subterrâneas atualmente existentes. Assim, poderá existir uma 

perfeita sinergia entre a ativação do potencial hídrico, atendimento da demanda e a 

necessidade do uso suntentável da água. 

A densidade de drenagem, que na área de estudo se apresenta como baixa, 

restringe as possibilidades da população local ter acesso à água, na medida em que os 

rios e riachos se constituem nas alternativas mais promissoras de suprimento hídrico 

na região. Desta forma, torna-se necessário que nos locais onde há possibilidade do 

aproveitamento sustentável dos aluviões existentes, possibilitar a ativação do seu 

potencial.  

Quando se avalia o comportamento das drenagens entre o alto, médio e baixo 

curso se percebe que existe uma maior densidade de drenagem no seu alto curso (Fig. 

3.6), havendo uma perceptível diminuição a partir do médio e baixo curso do rio. 

Nesse contexto, existe um maior potencial de construção de barramentos subterrâneos, 

quando se observa este critério isolado, no alto curso. Porém, como a densidade está 

associada a maiores gradientes, como observado no modelo TIN de elevação do 

terreno (Fig. 3.6), se pode esperar que nessas áreas existam menores pacotes 

sedimentares, prevalecendo o processos erosivos. Esse fato, limita a capacidade de 

armazenamento. 

Nesse caso, se apresenta como mais viável, a construção de modelos de 

barragens subterrâneas submersível. Para isso, são aplicadas metodologias em que 

 
 



138 
 

existe uma parede acima do solo o que prova a gradativa acumulação sedimentar ao 

longo do tempo.  

Por outro lado a curto prazo, esse fator não chega a ser impeditivo para a 

construção de barragens subterrâneas, caso não existam alternativas para suprimento 

hídrico das famílias e comunidades que residem na localidade. Também se torna 

importante que outros parâmetros, dentre eles a hidroquímica, sejam considerados e 

analisados de forma integrada. Esses procedimentos tornam-se fundamental para o 

processo de tomada de decisão sobre a viabilidade, ou não, da construção de barragens 

subterrâneas no trecho  que corresponde a 50 % da extensão total da sub-bacia. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

      A sub-bacia do rio das Cobras possui formato alongado ( sendo menos susceptível 

a enchentes.  A bacia possui uma forte tendência para a ocorrência de altas taxas de 

escoamento superficial (rápido escoamento das precipitações para as áreas 

aluvionares). Isto é, o tempo de permanência da água dentro dos limites da sub-bacia 

tende a ser mais reduzido. 

O seguimento 2 – médio curso (ponto geodésico 6 ao 14 - 18 km)  possui 

anomalia de primeira ordem, havendo uma tendência para ocorrência de processo 

erosivos ao longo deste trecho. Este trecho do rio se apresenta muito adequado para 

construção de barragens subterrâneas do tipo submersível (modelo ASA Brasil, 

Embrapa e Serra Negra do Norte) por possuírem a capacidade de acumulação de 

sedimentos.  

     No segmento 3 (baixo curso) do rio das Cobras/RN, existe anomalia de primeira 

ordem. Nesse caso, há uma tendência de ocorrer agradação do material erodido do 

segmento anterior (trecho 2). Recomenda a construção de barragens subterrâneas 

submersas, já que existe um maior pacote sedimentar e uma área de recarga. 

Estes parâmetros físicos não devem ser analisados isoladamente, mas de forma 

integrada com outros aspectos como: qualidade da água, integração das águas 

superficiais e subterrâneas, área de recarga e demanda social ou produtiva existente na 

sub-bacia.  
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AVALIAÇÃO HIDROQUÍMICA EM BACIAS HIDROGRÁFICAS NO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO PARA LOCAÇÃO DE BARRAGEN 

SUBTERRÂNEAS: o caso do rio das Cobras, RN 
. 

 

 

RESUMO 

Conhecer os processos controladores da entrada dos principais íons dissolvidos na 
água é ferramenta importante para manejo e gestão de bacias hidrográficas. Objetivou-
se, nessa pesquisa, avaliar a origem e os mecanismos controladores da entrada dos íons 
e da qualidade da água na sub-bacia do rio das Cobras, RN. Foram selecionados 14 
açudes, sendo 4 no rio principal e 10, entre os afluentes, de forma a abranger toda a 
área e litologias da sub-bacia. As amostras foram coletadas em duas épocas distintas 
(final dos períodos secos e chuvosos), nos anos hidrológicos de 2009 e 2010, 
totalizando 4 momentos de coleta. Analisou-se o comportamento espacial e sazonal da 
qualidade da água na sub-bacia, avaliando a CE e utilizando o diagrama de Piper e a 
origem dos íons pelo diagrama de Gibbs e razão molar. Constatou-se que em relação 
aos íons, predominam águas sódicas em 82% e águas bicarbonatadas 76% (cátions e 
ânions). Os resultados obtidos sugerem que o principal mecanismo controlador da 
salinidade está relacionado a interação das partículas coloidais (sedimentos orgânicos e 
minerais), com os íons dissolvidos na água. Nessa pesquisa, não foram observados 
indícios de contaminação antrópica na área, tendo por base a análise de nitratos e 
nitritos.  
 
 
Palavras-chave: Desertificação. Convivência com o semiárido. Salinidade. 
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ABSTRACT 

 The knowledge of the processes controlling input of major ions dissolved in water is 
an important tool for the administration and watershed management. This study aimed 
to evaluate the origin and mechanisms controlling the input of ions resulting water 
quality in the sub-basin of the Rio das Cobras, RN state.  Were selected 13 ponds, 3 in 
the main river and 10 in the tributaries between, to cover the whole area and lithology 
of the sub-basin. Samples were collected at two different times (the late dry and rainy 
periods) in the hydrological years 2009 and 2010, collecting a total of 4 times. We 
analyzed the spatial and seasonal behavior of water quality in the sub-basin, through 
the Piper diagrams, and source of ions through the diagram Guibbs and molar ratio. It 
was found that with respect to ions, water predominate in 82% sodium bicarbonate and 
76% water (cations and anions). The main controller salinity mechanism is related to 
the interaction of the colloidal particles (mineral and organic sediment) with the ions 
dissolved in water. Also there was no evidence of contamination anthropogenic area, 
based on the analysis of nitrates and nitrites. 
 
 
Key words: Desertification.  Living with the semiarid.  Salinity. 

3.6 INTRODUÇÃO 

 

 No conjunto das diversas sub-bacias, que compõem a bacia hidrográfica Piranhas-

Açu (RN e PB), existentes na região Seridó do RN e integrantes do núcleo de 

desertificação do Seridó, destaca-se a do Rio das Cobras, RN, como uma das áreas 

mais afetadas pelo processo da desertificação. 

A partir da implantação de ações para o combate à desertificação, contidas no Plano 

de Ação Nacional Luta e Combate à Desertificação (PAN- LCD), elaborado pelo 

Governo Brasileiro em 2004, a referida sub-bacia foi escolhida como área piloto para 

testar a efetividade do conjunto de ações previstas nesse plano e, posteriormente, servir 

como referência para toda a região afetada. 

No Estado do Rio Grande do Norte, estas ações estão sendo implantadas dentro do 

Projeto de Convivência com o Semiárido Potiguar (PSP). Esse projeto, é executado 

pelo Governo do RN, através da Secretária Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (SEMARH/RN), com financiamento do Banco Mundial. No referido projeto 

estão previstas a implantação de um conjunto de pequenas obras hidro-ambientais. 
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Essas obras terão como meta, melhorar o acesso à água das populações rurais 

residentes nesta sub-bacia. 

Atualmente, a construção destes tipo de obras é realizada sem qualquer estudo 

técnico prévio que possa auxiliar a escolha dos locais e indicar  possíveis medidas 

podem ser tomadas como prevenção do processo de salinização. 

Estudos como a evolução geoquímica das águas superficiais em reservatórios já 

existentes se constituem num importante instrumento de planejamento e 

sustentabilidades em regiões semiáridas (Jalali 2007). Estudos esses, que poderão 

gerar valiosas informações sobre o comportamento ou variação espacial sazonal e 

temporal dos íons dissolvidos na água ao longo das bacias e sub-bacias hidrográficas, 

assim como a sua dinâmica no sistema rocha-água-solo. 

Várias pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de avaliar o comportamento da 

variação temporal e espacial da qualidade da água em reservatórios superficiais, 

especialmente em regiões áridas e semiáridas. Sabe-se que nessa região, é onde, 

normalmente, existe um déficit hídrico acentuado (Xu et al. 2012; Haynes et al. 2007; 

Bowmer 2011). 

A hidroquímica da água superficial é influenciada por muitos fatores como: a 

precipitação pluviométrica, o contexto geológico e fatores antropogênicos 

relacionados à inclusão de materiais orgânicos (Yiadana 2009), além da poluição com 

insumos químicos (agrotóxicos e herbicidas) utilizados na agricultura. No caso de 

regiões semiáridas, a influência do clima envolve fortemente as altas taxas de 

evaporação e grande variabilidade climática em curtas distâncias. 

Compreender essa dinâmica que envolve geologia, clima e ação antrópica é a chave 

para efetivação de uma  gestão adequada dos recursos hídricos em nível local e atender 

a demanda das populações rurais difusas do semiárido brasileiro.   

 Com base no exposto, o objetivo desse artigo é avaliar a origem e os mecanismos 

controladores da entrada de íons, a qualidade da água e a sua influencia para o 

processo de locação de barragens subterrâneas na sub-bacia do Rio das Cobras/RN. 
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3.7 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.7.1 Área de estudo 

 

  A presente pesquisa foi realizada na sub-bacia do Rio das Cobras/RN, parte 

integrante da bacia hidrográfica Piranhas-Açu. Trata-se de uma sub-bacia que ocupa 

uma área de 159,13 Km² (Fig. 3.8), pertencente ao domínio territorial dos municípios 

de Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Jardim do Seridó, no Estado do RN. Esse núcleo 

abrange uma área de 2.341 km² (18,06% da superfície da região Seridó do Estado do 

Rio Grande do Norte-RN), onde vivem 244.000 habitantes (84,21% da população). 

Apresenta  uma densidade demográfica de 104.23 hab km-2 (Brasil 2004). 

  O período da expectativa de chuva se estende de janeiro a maio, com uma 

precipitação média anual de 612,4 mm, temperatura média 26,1 °C, com mínima de 

21,2 °C e máxima de 32,0 °C, onde apresenta uma evapotranspiração potencial de 

1.552,40 mm ano-1 (EMPARN 2009). 

  Esse regime hídrico, associado a outros elementos climatológicos, confere à região 

uma rede de drenagem composta por rios intermitentes. Nessa realidade, o fluxo de 

água superficial só existe em um pequeno número de dias, no período de ocorrência 

das chuvas. A forma mais difundida e empregada para armazenamento de água na área 

foco do estudo é a construção de açudes para acumulação de água superficial. 

 Com relação aos aspectos geológicos, a sub-bacia é composta por rochas 

metamórficas do embasamento cristalino da Faixa Seridó. Rochas que ficam 

localizadas no extremo nordeste da Província Borborema, sendo formada por rochas 

supracrustais metamorfizadas e deformadas durante o Neoproterozóico. A sequência 

estratigráfica característica na região (Grupo Seridó) tem a Formação Seridó ocupando 

a sua porção superior e ocupando a maior porção da sub-bacia. Nesse caso, abrange 

uma área de 127,81 Km² (Figura 3.9), representando 80,88% total da área, de acordo 

com o  mapa geológico do RN 1:100.000 (CPRM 2009). 

 Com relação à sequência estratigráfica, a região é composta pela Formação Seridó, 

que ocupa a porção superior do Grupo Seridó. A litologia dominante é composta por 

micaxistos feldspáticos ou aluminosos de fácies de médio a alto grau metamórfico. 
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Assim sendo, está representada, notadamente, por biotita xistos granadíferos, podendo 

conter estaurolita, cianita, andalusita, cordierita e sillimanita, com sítios restritos de 

fácies e  de baixo grau metamórfico, constituídas, preferencialmente, por sericita-

clorita-biotita xistos. Ainda podem conter,  sericita-clorita xistos, filitos e metassiltitos 

(Angelim 2007). 

A principal fonte de Na+ e Ca++ nos micaxistos da Formação Seridó está 

relacionada à intemperização do Feldspatos Plagioclásio Sódico e Cálcico. O processo 

de intemperismo chega a liberar 62% do sódio e 60% do cálcio existente na rocha 

original (Silva 2003). 

 

3.7.2 Área e coleta de amostras 

 

Para a realização da caracterização hidroquímica foram selecionados 14 pontos para 

amostragem, distribuídos em açudes, localizados ao longo de toda da sub-bacia.  

Desses pontos, 4 ficam ao longo  do rio principal e 10 em afluentes (Fig. 3.9), de 

forma a abranger todas as litologias existentes na região de estudo. 

As amostras foram coletadas em dois períodos distintos (final dos períodos secos: 

dezembro de 2009 e 2010 e chuvosos: agosto de 2009 e 2010), de cada período 

hidrológico totalizando 4 momentos de coleta. Em função de alguns açudes terem 

secado no final do período chuvoso e estarem secos do ano de 2010, não foi possível 

amostrar todos os pontos, totalizando 50 análises realizadas (Tab. 3.3). 

O critério de amostragem dos açudes foi determinado de forma a abranger 

espacialmente a maior parte da área, além de envolver todas as litologias existentes na 

sub-bacia. 

 

As coletadas foram realizadas de acordo com as recomendações de Holanda et al. 

(2010) e levadas para o Laboratório de Solos e Água da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do RN (EMPARN). Nesse espaço, foram analisados os seguintes 

parâmetros: CE, RAS, SDT, Dureza, Ca+2, Mg+2, Na+, K+,Cl- ,HCO-3, SO4-, NH4. A 

metodologia de análise seguiu os procedimentos analíticos recomendados por 

Embrapa (1999). 
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                          Figura 3.8 Área de abrangência, pontos de amostragem e litologias existentes na sub-bacia do rio 
das Cobras no Estado do Rio Grande do Norte 
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Tabela 3.3. Localização e período de coleta de água nos pontos de amostragem ao 
longo da sub-bacia do Rio das Cobras/RN 

Nº da amostra Ano Época de coleta local de coleta 
P1 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude lajedo 

P2 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Tê de Sena 

P3 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Cobras 

P4 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude João de Pedro 

P5 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Cantinhos 

P6 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Orlando 

P7 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Rômulo 

P8 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Negros 

P9 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Bicho Veio  

P10 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude bananeiras 

P11 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Ademar 

P12 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Cipriano 

P13 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Dário 

P14 2009/2010 Final da estação chuvosa e seca Açude Zangarelhas 

 

3.7.3  Avaliação dos mecanismos e dos fatores controladores qualidade da água 

 

Utilizou-se o diagrama de Piper com o uso do software Qualigraf, desenvolvido 

pela FUNCEME. Nesse diagrama a qualidade da água é classificada dentro das fácies 

que compõem o diagrama triangular, comparando os distintos grupos de águas, quanto 

aos íons (cátions e ânions), dominantes (Barroso et al. 2011; Ravimukan et al. 2011). 

O diagrama de Gibbs (1970) foi utilizado para entender os mecanismos que 

controlam a entrada dos principais íons. Através deste diagrama se pode estabelecer a 

relação entre a composição iônica da água (hidroquímica) e as características da 

litologia predominante na região, levando-se em consideração a precipitação 

atmosférica e a evaporação. Esse diagrama, também relaciona a hidroquímica que  

pode ser controlada por 3 fatores: precipitação atmosférica, evaporação/cristalização e 

intemperismo (Tab.3.4). 
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Tabela 3.4. Características dos processos no modelo estabelecido por Gibbs. 

Processo SDT (mg L-1) 
Localização no 

bumerangue 

Precipitação atmosférica Baixo Parte inferior 

Intemperismo Médio Parte central 

Evaporação/cristalização Alto Parte superior 

(Fonte: Pereira et al. 2006). 

 

A razão iônica ou molar serviu para compreender o comportamento dos principais 

íons dissolvidos, dentro do período estudado. Através das relações de 

proporcionalidade, entre os íons dissolvidos na água, identificou-se a origem do 

material percolado. Para distinção dos aquíferos, segundo sua composição química, 

são necessárias análises dos principais cátions e ânions e comparações das relações 

entre eles. A razão molar foi calculada a partir das médias por período amostrado, 

totalizando 4 valores médios ao longo de todo período estudado (dois anos). 

 

3.8  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.8.1 Avaliação hidroquímica geral 

 

Referente à variação temporal da qualidade da água (abrangendo o período chuvoso 

e seco nos anos de 2009 e 2010), a Tab. 3.5 apresenta os valores máximos, mínimos e 

médios dos parâmetros físico-químicos das amostras analisadas de águas superficiais, 

coletadas ao longo da sub-bacia. 

Observou-se que os valores crescentes entre a primeira coleta de 2009 (final do 

período chuvas), e a quarta coleta em 2010 (final do período seco) para: dureza total 

(variando entre 2009 e 2010 em 0,12 e 0,45 dS m-1); SDT (variando entre 2009 e 2010 

em 0,36 a 1,69 mg L-1) e CE (variando entre 2009 e 2010 em 0,55 a 2,42 dS m-1, 

respectivamente), provavelmente devido/associado ao regime pluviométrico do 

período (Fig. 3.9). 

Ainda, em relação à Tab 3.5, a CE da água nos anos de 2009 e 2010, variaram de 

0,55 a 2,42 dS m-1, respectivamente. Constataram-se em todas as amostras, maiores 

 
 



149 
 

valores médios de CE da água no período seco em relação ao chuvoso, fato, que, 

provavelmente, está associado ao regime pluviométrico do período. Apesar dos baixos 

níveis de salinidade verificados em alguns pontos de coletas, por exemplo, na coleta 1 

realizada em 2009 (0,1 dS m-1), podendo salinizar as áreas irrigadas. Isso pode 

acontecer, caso não sejam adotadas práticas de manejo capazes de manter os sais na 

zona radicular da área próxima ao tolerado pelas plantas cultivadas (Porto Filho et al. 

2011). 

 

 
(Fonte: EMPARN 2009) 

Figura 3.9 Precipitação observada na área da sub-bacia do Rio das Cobras - 
comunidade de Currais Novos - município de Jardim do Seridó/RN nos ano de 2009 e 

2010 
 

 

Com relação ao pH da água, observou-se que nos dois anos estudados, este 

parâmetro apresentou influência direta dos teores de bicarbonato na água, revelando 

pequenas variações com valor máximo em torno de 8,8 e mínimo de 7,0 (Tab. 3.5). 

Segundo Ayers & Westcot (1991), os valores do pH observados durante o 

monitoramento, encontram-se dentro da faixa de normalidade, para fins de irrigação 

(6,5 a 8,5). Nesse mesmo contexto, ressalta-se que a água pode ser utilizada, sem 

restrição para a irrigação no que se refere aos riscos de desequilíbrio nutricional às 

culturas. Segundo os autores citados, não há restrição de uso de águas com pH abaixo 

de 6,5. Entretanto, valores de pH na faixa de 7,0 a 8,0 podem apresentar restrição de 
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uso de ligeira a moderada em irrigação localizada, em função dos problemas de 

obstrução dos emissores, por precipitação química. 

 

Tabela 3.5 Valores máximos, médios e mínimos de amostras de águas coletadas nos 
anos hidrológicos de 2009 e 2010 na sub-bacia do Rio das Cobras, RN 

  Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 

Parâmetros 
 (final chuva - 2009)  (final seca - 2009) (final chuva - 2010)  (final seca -2010) 

Máx. Mín. Média Max. Mín. Média Max. Mín. Média Max. Mín. Média 

pH 8,20 7,00 7,60 8,50 7,40 8,06 8,80 7,00 7,69 8,50 4,70 7.28 

CE (dS m-1) 0,55 0,10 0,23 1,00 0,15 0,42 1,88 0,16 0,65 2,42 0,22 0,76 

SDT (mg L-1) 364,00 38,80 138,23 557,20 85,20 238,49 1.180,00 92,00 405,32 1.694,00 126,80 491,58 

D.Total (mg L-1) 119,98 30,24 63,27 213,3 42,66 98,44 295,49 34,32 130,45 448,35 32,30 147,41 

NO-2 (mg L-1) 0,46 0 0,084 1,00 0 0,134 0,52 0 0,097 0,45 0 0,13 

NO-3 (mg L-1) 0 0 0 4,54 0 1,20 1,55 0 0,532 1,04 0 0,36 

Ca++ (mg L-1) 19,73 0 10,34 66,06 10,42 23,05 40,07 3,63 19,12 33,78 3,09 18,54 

Mg++ (mg L-1) 17,18 4,26 8,63 17,51 3,33 10,79 47,45 5,09 20,04 93,17 5,39 24,67 

Na+ (mg L-1) 70,00 6.11 24.04 126,08 16,76 47,28 346,15 17,22 94,44 442,1 14.7 102,54 

K + (mg L-1) 26,96 3,12 9,498 20,53 5,75 11,59 44,12 8,93 18,80 32,63 7,50 15,27 

Fe (mg L-1) 3,75 0,09 0,86 6,07 0,11 1,58 21,19 0,95 4,79 10,86 0,30 3,58 

CO-3 (mg L-1) 0,39 0 0,052 7,72 0 1,45 30,52 0 4,36 10,85 0 2,24 

HCO-2 (mg L-1) 145,76 46,94 88,03 314,03 68,04 155,18 486,61 64,77 193,21 541,00 9,80 182,50 

SO-24 (mg L-1) 5.91 0 2,73 6,86 0 3,10 24,02 0,78 6,50 11,95 0,66 4,74 

Cl- (mg L-1) 101,06 9,94 35,56 178,06 14,54 63,00 468,08 15,17 133,38 656,27 20,86 155,87 

 

As concentrações máximas de nitrato (4,54 mg L-1) e nitrito (1,0 mg L-1), para os 

pontos de coleta amostrados, ficaram dentro dos valores permitidos pela legislação 

brasileira, Portaria do Ministério da Saúde  No 2914 de 12.12.2011 e resolução 

CONAMA 357 de 17.03.2005. Como o Nitrato é a forma mais encontrada de 
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nitrogênio e o mais comum contaminante das águas subterrâneas e superficiais, em 

função da sua solubilidade e mobilidade em solução aquosa (Jalali 2007), pode-se 

inferir que no caso da sub-bacia estudada não se encontrou indícios de contaminação 

antrópica. 

 

3.8.2 Avaliação espacial e temporal da CE 

 

Na Fig. 3.10 se denota a forte influência dos totais precipitados no controle da CE, 

onde em 2009, as chuvas alcançaram 841 mm (27% acima da média) e em 2010, 

chegou a 733 mm (16,4% acima da média). Outro fator importante observado é que as 

chuvas no ano de 2009, foram melhor distribuídas em relação a 2010, o que, 

provavelmente, influenciou os valores de condutividade observados para este ano (Fig. 

9). 

 

 
 

Figura 3.10 Avaliação da CE em açudes localizados ao longo do rio principal na sub-

bacia do rio das Cobras/RN. 

Sigh et al. (2005), estudando a hidroquímica de reservatórios superficiais na bacia 

do rio Damador, na Índia, também encontraram variações nos valores da CE, em 
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resposta aos totais precipitados e as taxas de evaporação observada. Já Lobato et al. 

(2008), observaram que a concentração de íons no período chuvoso foi inferior as 

observadas para o período seco, ao estudar a influência do regime pluviométrico para a 

classificação de águas usadas para irrigação do Distrito Irrigado do Baixo Acaraú 

(DIBAU), Tabuleiro do Norte, CE. 

 
Avaliando o comportamento da CE oriundo de pontos de amostragem ao longo 

do rio principal da sub-bacia, se observa que os valores da CE do alto curso da sub-

bacia (P1- açude Lajedo), são menores que os encontrados no médio e baixo curso (P3, 

P10 e P14 – açudes Cobras, Cipriano e Zangarelhas, respectivamente). Estes resultados 

podem ser relacionados à maior área drenada por estes reservatórios (P3, P10 e P14) que 

leva uma maior acumulação de íons (Tab. 3.6).  

Tabela 3.6 Comprimento das drenagens, à montante dos reservatórios 
superficiais (pontos de amostragens), localizadas no rio principal da sub-bacia do rio 
das Cobras/RN. 

Ponto de amostragem posição espacial comprimento drenagem  Km 

P1 Açude Lajedo alto curso 0,50 

P2 Açude Cobras médio curso 32,06 

P3 Açude Cipriano baixo curso 106,11 

P4 Açude zangarelhas baixo curso 150,00 

 

Porém, se observa que mesmo para o açude Zangarelhas possuindo a maior área 

drenada, ponto amostragem mais jusante, seus valores de CE são similares aos do 

açude Cobras (médio curso) e bem inferiores aos encontrados no açude Cipriano (P10). 

Nesse caso, dois fatores podem explicar esta situação. O primeiro é que o Zangarelhas 

(P14) possui uma maior capacidade de acumulação hídrica, o que contribui para 

diluição dos íons presentes. Outro fator é o do açude Cipriano (P3) não possuir 

sangradouro, o que leva a não existir uma renovação contínua da água, acarretando o 

acúmulo contínuo de saís.  

Outra característica observada é o comportamento padrão de crescimento da CE 

independente de ser estação chuvosa ou seca. Os valores de 2010 são sempre maiores 

que 2009. A precipitação pluviométrica, também exerceu influência nos resultados da  
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CE, já que observa-se maiores CE para o ano de 2010, quando a precipitação ficou 

abaixo da média histórica. Essa tendência só não é observada para o açude Lajedo, 

localizado no alto curso da sub-bacia do rio das Cobras/RN. No entanto, nesse ponto 

de amostragem apresentou as menores salinidades, independente, no período 

analisado, podendo ser atribuído a sua menor área drenada. 

Quando se avalia a CE comparando os resultados obtidos com os pontos de 

amostragem localizados nos afluentes com os do rio principal no alto e baixo cursos, 

observa-se, mais uma vez, a influência da área drenada no resultado da salinidade. Os 

açudes localizados no alto curso, independente de estarem no rio principal, ou nos 

afluentes, apresentaram as menores salinidades (Fig. 3.11). As amostras do baixo 

curso possuem maiores CE’s, quer estejam no rio principal, ou nos afluentes. No 

entanto, o ponto de amostragem do açude Bananeiras (P10), mesmo estando no baixo 

curso, apresentou CE similar as encontrada no alto curso. Quando se relaciona os 

comprimentos destas drenagens, observa-se que este ponto de amostragem (P10), 

possui comprimentos similares aos observados no alto curso (Tab. 3.7) 

 

Tabela 3.7  Comprimento das drenagens ao longo do rio principal e afluentes do alto e baixo 
curso na sub-bacia do rio das Cobras/RN. 

ponto de amostragem posição espacial comprimento drenagem  Km 
P1 Lajedo baixo curso  0,50 
P4 João de Pedro baixo curso 4,41 
P5 Cantinhos baixo curso 3,84 
P6 Orlando baixo curso 2,21 
P9 Bicho Veio alto curso 16,23 
P10 Bananeiras alto curso 2,91 
P11 Ademar alto curso 10,31 
P12 Cipriano alto curso 103,11 
P14 Zangarelhas alto curso 150,00 
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Figura 3.11 Comportamento da CE em açudes localizados no rio principal e em afluentes  na sub-bacia do rio das Cobras/RN. 
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3.8.3 Avaliação das águas através das fácies hidroquímicas e relação molar 

 

Segundo o diagrama (Fig. 3.12) se pode constatar que ocorre a predominância de 

águas sódicas em 82% e mistas em 18%. Em relação aos ânions, predominam águas 

bicarbonatadas em 76%, cloretadas em 14% e mistas em 10% das amostras. Já a 

análise da junção dos cátions e ânions, indica o predomínio de águas bicarbonatadas-

sódicas, em 58%, seguida pelas águas sulfatadas ou cloretadas sódicas, com 24% e 

bicarbonatadas-cálcicas ou magnesianas, em 12%. 

Entretanto, no ano de 2010, não ocorreram grandes mudanças em relação às 

amostras coletadas no final do período seco de 2009, permanecendo sódicas e 

bicarbonatada sódicas (Fig.3.12). Lobato et al. (2008), avaliando a qualidade da água 

da barragem Santa Rosa, rio Acaraú/CE, também encontraram águas bicarbonatadas 

sódicas seguida de cloretada sódica como fácies hidroquímica principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Piper para amostras de águas superficiais ao longo da sub-

bacia do Rio das Cobra/RN  

 

Esse comportamento evidencia que as respostas da fácies hidroquímicas estão 

relacionadas aos totais precipitados, visto que em 2010, as chuvas foram menores e 

mais irregularmente distribuídas ao longo do ano, quando comparado ao ano de 2009 

Coleta:  
 
1          2         3        4 
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(Fig. 3.9). Pereira et al. (2006), estudando a qualidade da bacia Gameleira, município 

de Aiuba/CE, detectaram a influência da precipitação atmosférica e da presença de 

argilas (troca de cátions), para mudança na qualidade da água dos açudes pesquisados. 

Nesses açudes foi verificada a mudança da classificação das águas de bicarbonatada 

mista para bicarbonatada cálcica. 

 

3.8.4 Cátions maiores 

 

O Na+ foi dominante nas quatro coletas realizadas. As sequências de predominância 

dos cátions nas coletas realizadas foram: 1ª) Na+>K+>Mg++>Ca++; 2ª) 

Na+>Ca++>K+>Mg++; 3ª)Na+>Mg++>Ca++>K+ e 4ª) Na+>Mg++>Ca++>K+. 

Em relação ao Ca++ (Fig. 3.13A), observa-se que mesmo existindo expressivas 

perdas deste cátion em relação à rocha original, semelhante ao verificado para o Na+,  

ocupando posições intermediárias em função de ser adsorvido pelas partículas 

coloidais (argilas e matéria orgânica). Sendo assim, passa a fazer parte do complexo de 

troca, tendo como consequência a diminuição de sua presença como cátion dissolvido 

na água. 

Os sistemas coloidais possuem a capacidade de retirarem da solução grandes 

quantidades de íons que são trocados por outros com menor dispersão de energia. 

Normalmente, os bivalentes, como Ca++, são facilmente adsorvidos que os 

monovalentes como Na+. 

     A principal fonte de Na+ e Ca++ nos micaxistos da Formação Seridó está 

relacionada à intemperização do Feldspatos Plagioclásio Sódico e Cálcico. O processo 

de intemperismo chega a liberar 62% do sódio e 60% do cálcio existente na rocha 

original (Silva 2003) 

A análise da relação molar rNa/rCl observada ao longo dos anos estudados (Fig. 

3.13B), serviu para entender a dinâmica deste cátion dentro da área investigada. Caso a 

relação seja próxima ou igual ao valor 1 a dissolução do cloreto de sódio (NaCl), será 

o responsável pela fonte desta cátion. Se, a relação molar for > 1, a fonte principal será  

os silicatos e, por último, se a relação for < 1, a troca de cátions com a fração coloidal  

será a fonte principal desse cátion no sistema (Kumar et al. 2009). 
 

 



157 
 

 

 

 
Figura 3.13 Comportamento da relação molar relação molar rNa/rCa (A) e da rNa /rCl 
(B) nas estações secas e chuvosas dos anos hidrológicos de 2009 e 2010 na sub-bacia 

do Rio das Cobras/RN. 
 

Verificou-se (Fig. 3.13B), que a relação molar rNa/rCl foi sempre < 1 e que existe 

um aumento na relação, entre o final do período de chuva de 2009, e o final do período 

seco do mesmo ano. No final do período chuvoso de 2010, observa-se uma nítida 

diminuição na relação em virtude do aumento das quantidades de Cl- dissolvidos na 

água. Essa diminuição coincide com o decréscimo da precipitação pluviométrica 

observada no hidrológico de 2010 (Fig. 3.9). 

Pereira et al. (2006), estudando açudes no semiárido cearense, constataram que 

normalmente, quando os açudes recebem argilas e outros minerais em suspensão no 

período das chuvas, oriundos da área drenada, desencadeia, no período seco, o 

processo de troca de Ca++ e Mg++ das águas com o Na+ que está adsorvidos nas argilas 
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em suspensão. Existe, também, uma relação no aumento do Na+ e um gradativo 

aumento da CE. 

Essa tendência pode ser observada na relação molar rNa/rCa (Fig. 3.14), onde se 

verifica, claramente, que entre a primeira coleta de 2009, e a última em 2010, há um 

crescimento gradativo na relação, coincidindo com o aumento da CE. 

Assim, na medida em que as concentrações salinas das águas se elevam, geralmente 

com CE>750 μS, os níveis percentuais do Na+ tendem a crescer, enquanto os íons de 

Ca++ decrescem, tornando as águas cada vez mais sódicas e menos cálcicas (Medeiros 

et al. 2003). Esse comportamento de aumento dos teores de Na+ e diminuição do Ca++ 

dissolvidos na água, também foi observado na análise das fácies hidroquímica. 

Com relação ao K+, esse apresenta uma posição de destaque na 1ª coleta, que 

corresponde ao final do período chuvoso de 2009, quando ocorreram maiores 

precipitações e taxas de escoamento superficial. Após essa coleta, observou-se uma 

progressiva diminuição do K+ dissolvido na água. A contribuição do K+, para as águas 

naturais, é sempre muito modesta em consequência da tendência de ser integrada a 

estrutura cristalina dos minerais secundários formados (Jalali 2007). 

 

3.8.5 Ânios maiores 

 

Observa-se na Tab 3.5, a predominância do bicarbonato, apresentando a sequência 

HCO3->Cl->SO4-2>CO3-2 nas quatro coletas realizadas. Quando se analisa o 

comportamento da relação rHCO/rCl, ao longo dos anos hidrológicos de 2009 e 2010, 

observa-se um nítido decréscimo gradativo em função do aumento da quantidade de 

Cl- dissolvido na água (Fig. 3.14). Esse crescimento pode está relacionado com 

menores precipitações pluviométricas (Fig. 3.9), que ocasionam menores níveis de 

água nos reservatórios, resultando no aumento das concentrações de matéria orgânica e 

no aumento da CE entre 2009 e 2010. 
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Figura 3.14 Comportamento da relação molar rHCO-3/rCl- nas estações secas e 
chuvosas dos anos hidrológicos de 2009 e 2010 na sub-bacia do rio das Cobras/RN 

 
 

A tendência de aumento da CE e Cl- foi coerente com Costa et al. (1982), que ao 

estudarem o comportamento iônico em amostras de água oriundas de regiões sob 

influência do embasamento cristalino, observaram que o aumento da salinidade 

resultou em águas menos bicarbonatadas e mais cloretadas. 

Para o Cl- existem três mecanismos principais de inclusão de íons na água: 

contribuição atmosférica através das chuvas, intemperização da rocha-minerais 

silicatos e poluição antrópica (Singh et al. 2005, Jalali 200, Al-Shaibani 2008) via 

matéria orgânica. 

Silva (2003), analisando lamas (sedimento + material vegetal) de fundo de açudes 

da região em questão, encontrou quantidades elevadas de matéria orgânica (20%) 

oriunda da degradação vegetal e animal. Segundo o autor, a quantidade de Cl- não 

combinado liberado por esse processo orgânico é bem maior e significativo que o total 

oriundo da intemperização da biotita (mineral comum nos micaxistos da Fm. Seridó). 

É certo que o manejo adotado pelos proprietários destes reservatórios que 

rotineiramente plantam capim, com o objetivo de suprir a demanda de alimentação do 
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seu rebanho bovino, contribui para o grande acúmulo de matéria orgânica, que 

potencializa esses locais como fonte de Cl- para o sistema. 

Esse fato foi corroborado por Helena et al. (2000), que também não encontraram 

explicação geológica para a presença deste íon na água do rio Pisuerga, Espanha, 

sendo justificada pela presença de contaminação por esgotos e depósitos de lixos 

(matéria orgânica). Para Andrade et al. (2007), ao estudar a qualidade da água 

superficial na bacia do Rio Acaraú/CE, e Mulholland et al. (2010), que estudou a 

hidroquímica da bacia do alto Paracatú/MG, os cloretos são originários 

predominantemente de fontes orgânicas. 

Em relação ao íon HCO3-, a sua origem está relacionada à presença do CO2 

dissolvido na água da chuva: CO2 + H2O = HCO3- + H+ (eq. 2). Em função da 

proximidade e do contato com a atmosfera, existe uma tendência para que os 

reservatórios superficiais possuam maiores quantidade de HCO3-, quando comparado a 

aquíferos confinados (Silva, 2003). 

Outras origens deste ânion podem estar relacionadas à degradação orgânica e a 

intemperização de silicatos. Assim, a presença destes íons (HCO3-), como 

predominante nas águas superficiais, aponta para as origens já mencionadas 

(degradação orgânica e interação com a atmosfera). 

 

 

3.8.6 Mecanismos de controle da qualidade da água 

 

A partir das informações mencionadas, observa-se a dominância dos íons Na+, 

HCO3- e Cl- nas amostras de águas coletadas na sub-bacia do Rio das Cobras/RN, em 

qualquer que seja a estação do ano (chuva ou seca), sendo que o Na e o Cl- possuem 

uma forte influência na CE da referida sub-bacia. Em função dessa dominância, torna-

se oportuno avaliar a origem destes íons dentro da área em estudo, além dos processos 

relacionados à sua entrada no sistema. 

A Fig. 3.15 que representa o gráfico de dispersão (Ca+2 + Mg+2) versus (HCO-3 + 

SO4-2), serviu para indicar que o intemperismo dos silicatos é quase que 
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exclusivamente responsável pelo suprimento dos íons, como o cálcio e magnésio, para 

o sistema. Essa fonte silicática descarta a liberação via origem carbonática, o que está 

coerente com o contexto geológico existente na região. Assim, fica caracterizado que 

os processos naturais relacionados a intemperização de materiais silicáticos são os 

responsáveis pela qualidade da água encontrada (Quadir et al. 2008). 

 
Figura 3.15 Dispersão da relação entre cátions e ânions 

 
 

Outro diagrama que é largamente utilizado para entender as fontes controladoras da 

hidroquímica, composição química da água, é o modelo proposto por Gibbs (1970). 

De acordo com os resultado alcançados a partir da utilização deste diagrama (Fig. 

3.16), observa-se que a origem dos íons está relacionada com a geologia local. 

Porém, como o tempo de contato da água superficial dos açudes com a geologia é 

curto, quando comparado com a água subterrânea de aquíferos confinados (Yiadana, 

2009), pode-se afirmar que a influência da litologia se estabelece através da cinética 

das partículas coloidais de origem mineral. Essas partículas chegam aos açudes através 

do escoamento superficial, prevalecendo a troca de cátios como mecanismo de 

controle (relação sólidos-água). 
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Figura 3.16 Diagrama de Gibbs para fator de controle da qualidade da água superficial 

relacionada aos cátions. 
 

Utilizando-se este mesmo diagrama (Gibbs) para entender a fonte de íons na bacia 

do Rio Gameleira no Ceará, Pereira et al. (2006), chegou a mesma conclusão quando 

atribuiu ao domínio da integração rocha-água, como agente controlador da presença 

dos íons na águas da área supracitada. 

 

3.9  CONCLUSÕES  

 

      Não ocorreu indícios  de contaminação antrópica ao longo da sub-bacia do Rio das 

Cobras/RN, utilizando-se como critério os níveis de NO-24. Evidenciou-se a 

predominancia de águas sódicas em 82% das amostras (cátions) e bicarbonatada em 

76% das amostras (ânion). A análise da junção dos cátions e ânions indica o 

predomínio de águas bicarbonatadas-sódicas em 58%. As água sulfatadas ou 

cloretadas sódicas correspondem a 24% e bicarbonatada-cálcica ou magnesianas em 

12%.  

A variação da precipitação pluviométrica e a posição espacial exerceram  forte 

influência da salinidade da água encontradas em reservatórios superficiais na sub-bacia 

do rio das Cobras/RN.  
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O principal mecanismo controlador da entrada do Na+ está relacionadoa a interação 

rocha-água, através da interação das partículas coloidais com os íons dissolvidos na 

água (troca de cátions), tendo este íon uma forte influência nos valores da CE. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 Al-Shaibani, A.M. 2008. Hydrogeology and hydrochemistry of a shalow aquifer 
 western Saud Arabia. Hydrogeology Journal, 16:155-165. 
 
Andrade, E. M.; Araújo, L. de F. P.; Rola M. F; Disney, W. Alves, A. B. 2007. 
Seleçãode indicadores da qualidade da água superficial pelo método da análise 
multivariada.Engenharia Agrícola de Jaboticabal, 27:383-690. 

 
   Angelim, L. A de A. 2007. Geologia e recursos minerais do estado do Rio Grande       

do Norte -Escala 1:500.000. Recife: CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 119p. 
 
   Ayers, R.S.; Westcot, D.W. (ed) 1999. A qualidade da água na agricultura. Campina  

Grande: UFPB. 118 p. Estudos FAO. Irrigação e Drenagem 29.  
 
   Barroso, A. de A.F., Gomes, G. E., Lima, A. E. de O., Palácio, H. A. de Q., Lima, C. 

A. de. 2011. Avaliação da qualidade da água para Irrigação na região Centro Sul no 
Estado do Ceará. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 15:588–593. 

 
   Bowmer, K.H. 2011. Water resource protection in Australia: Links between land use 

and river health with a focus on stubble farming systems. Journal of Hydrology, 403: 
176–185. 
 

   BRASIL. 2004.  Programa de ação nacional de combate à desertificação e mitigação 
dos efeitos da seca (PAN-Brasil). Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 112p. 
 

 Costa, R.G.; Carvalho, H.O; Gheyi, H.R. 1982. Qualidade da água de irrigação na 
microrregião homogênea de Catolé do Rocha, PB. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, 6: 242-244. 
 

   EMPARN. Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN. 2009. Caracterização dos   
recursos naturais da bacia do Rio Cobra, município de Parelhas-RN. Natal/RN. 35p. 
(relatório Técnico). 

 

 
 



164 
 

  EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa. 1999 
Manual de Análises de solos, plantas e fertilizantes. Rio de Janeiro: Centro nacional 
de pesquisa em solos, 370p. 
 

  Gibbs, R. 1970. Mechanisms controlling world water chemistry. Science, 170:1088-
1090.  

 
  Haynes, D; Brodie, J; Waterhouse, J; Bainbridge, Zoe; Bass, Deb; Hart, Barry. 2007. 

Assessment of the Water Quality and Ecosystem Health of the Great Barrier Reef 
(Australia): Conceptual Models. Environmental Management, 40: 993–100. 
 

  Helena, B.; Pardo, R.; Vega, M.; Barrado, E. Fernandez J. M.; Fernandez, L. 2000. 
Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial aquifer (Pisuerga river, 
Spain) by principal component analysis. Water Research, 34: 807-816. 
 

  Jalali, M. 2007. Assessment of the chemical components of  famenin groundwater, 
Western Iran. Environment Geochemical Health, 29:357-374. 

 
  Jardim de Sá, E. F. 1998. Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte. 

1:500.000. Natal: DNPM/UFRN/PETROBRÁS/CPRM.  
 

  Kumar, S. K.; Rammohan V.; Sahayam J. D.; Jeevanandam, M. 2009. Assessment of 
groundwater quality and hydrogeochemistry of Manimuktha. River basin, Tamil Nadu, 
India. Environment Monitorament Assessement, 139:341-351. 

 
  Lobato, F. A.O. Andrade, E.M.; Meireles, A.C.M.; Crisostomo, L. A. 2008. 

Sazonalidade na qualidade da água de irrigação do Distrito Irrigado Baixo Acaraú, 
Ceará. Revista Ciência Agronômica, 30:167-172. 
 

  Medeiros, J. F. ; Lisboa, R. A. ; Oliveira M. ; Silva Júnior, M. J. ; Alves L. P. 2003. 
Caracterização das águas subterrâneas usadas para irrigação na área produtora de 
melão da Chapada do Apodi. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
7(3):469-472. 
 

  Mulholland, D. S; Boaventura, G.R; Araújo, D.F. 2010. Modelo geoquímico aplicada à 
avaliação da qualidade de água do alto curso do rio Paracatu/MG. Brazilian Journal of 
Aquatic Science and Technology, 14:39-46. 
 

  Pereira, L.; Santiago M.M.F.; Frischkorn H.; Araújo, J. C. de; Lima, J.O.G. de. 2006. 
A salinidade das águas superficiais e subterrâneas na bacia da Gameleira, município de 
Aiuba, Ceará. Revista Águas Subterrâneas, 20:9-18. 

 
   Porto Filho, F. Q.; Medeiros, J. F.; Cheyi, H. R.; Dias, N. S.; Sousa, P. S.; Dantas, D. 

C. 2011. Evolução da salinidade e do pH de um solo sob cultivo de melão irrigado 

 
 

http://lattes.cnpq.br/9567732690904131
http://lattes.cnpq.br/1324291141781772


165 
 

com água salina. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 15:1130-
1137. 
 

  Qadir, A.; Malik, R. N.; Husain, S. Z. 2008. Spatio-temporal variations in water 
quality of Nullah Aik-tributary of the river Chenab, Pakistan. Environment 
Monitorament Assessement, 140:43-59. 
 

  Ravikumar, P; Somashekar, R. K.; Angine, M. 2011. Hydrochemistry and evaluation 
of groundwater suitability for irrigation and drinking purposes in the Markandeya river 
basin, Belgaum District, Karnataka State, India. Environment Monitorament 
Assessement, 173:459-487. 

 
 
  Silva, S. G. Aqüíferos fissurais em clima semi-árido (caso do Estado do RN, NE, do 

Brasil): uma análise dos processos de salinização em escala regional e local. Tese de 
Doutorado. Rio Claro: UNESP, 2003. 167p. 
 

  Singh, K. P; Mailk, A; Mohan, D.; Sinha, S. 2004. Multivariate statistical techniques 
for the evaluation of spatial and temporal variation in water quality of Gomti River 
(India)  a case study.Water Research, 38:3980-3992. 
 

  Xu, H.S; Xu, Z.X; Wu, W; Tang, F.F. 2012. Assessment and Spatiotemporal Variation 
Analysis of Water Quality in the Zhangweinan River Basin, China. Procedia 
Environmental Sciences, 13:1641 – 1652. 
 

  Yadana, S.M. 2009. The hydrochemical framework of surface water basins in southern 
Ghana. Environment Geology, 57:789-796. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



166 
 

HIDROQUÍMICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA LOCAÇÃO DE 

BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NA SUB-BACIA DO RIO DAS COBRAS/RN. 

 

RESUMO 

 

A qualidade da água encontrada nos reservatórios do aquífero aluvial no semiárido 
está diretamente ligada à constituição do material mineral da litologia local, bem como 
ao uso e manejo adotado a partir da ação antrópica. Objetivou-se com este trabalho 
avaliar a qualidade da água subterrânea do aquífero aluvial na sub-bacia do rio das 
Cobras/RN, para fins de construção de barragens subterrâneas. Foram monitorados 5 
poços amazonas, sendo 4 no rio principal e 1 em um afluente entre os anos de 2009 
(final do período seco) e 2010 (final dos períodos chuvoso e seco), quando foram 
coletadas 15 amostras. Para avaliação da hidroquímica da água monitorada foi 
utilizado o diagrama de Piper e a análise multivariada: fator de agrupamento e análise 
dos componentes principais. Os resultados obtidos com o diagrama de Piper e com o 
uso da estatística multivariada demonstraram que o íons Na+ e Cl- são os que mais 
influenciam na salinidade da área estudada e que existe uma tendência para 
agravamento dos problemas relacionados à salinidade e toxicidade no médio e baixo 
curso da sub-bacia. Estabeleceu-se, por análise multivariada, um modelo que aglutinou 
as variáveis estudadas em 3 principais componentes: PC1 = 39,3%; PC2 = 19,24% e 
PC3 = 11,56, explicando 70,10% da variação hidroquímica encontrada. 
 
 
Palavras Chaves: Qualidade de água. Semiárido. Desertificação. Impacto ambiental. 

Analise multivariada.  

 

 

HYDROCHEMISTRY GROUNDWATER DAMS FOR LEASE OF UNDERGROUND 

IN SUB-BASIN OF THE COBRAS RIVER/ RN. 

 

ABSTRACT 

 

The water quality found in reservoirs in the semiarid alluvial aquifer is directly linked 
to the formation of the mineral material of the local lithology and the use and 
management adopted from human activities. The objective of this study was to 
evaluate the groundwater quality in the alluvial aquifer sub-basin of the Rio das 
Cobras/RN for construction of underground dams. Five wells were monitored 
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Amazons, 4 in the main river and one on a tributary between the years 2009 (end of 
dry season) and 2010 (end of rainy and dry season), when 15 samples were collected. 
For evaluation of the hydrochemistry of the water was monitored using the Piper 
diagram and multivariate analysis: clustering factor and principal component analysis. 
The results obtained with the diagram of Piper and the use of multivariate analysis 
showed that Na+ and Cl- are the ions that most influence the salinity of the area studied 
and that there is a trend towards worsening of the problems related to salinity and 
toxicity in the medium and lower course of the sub-basin. It was established by 
multivariate analysis, a model that brought together the variables studied in three main 
components: PC1 = 39.3%, PC2 = 19.24% and PC3 = 11.56, explaining 70.10% of the 
variation found hydrochemistry. 
 
 
Keywords: Water quality. Semiarid. Desertification. Environmental impacts. 

Multivariate analyze. 

 

 

3.10 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Nosrati & Eeckhaut (2012), a água é essencial para a vida do 

planeta. Qualquer alteração na sua qualidade natural e na sua distribuição pode 

comprometer a qualidade do ambiente, especialmente dos recursos hídricos. A 

população rural do semiárido brasileiro utiliza, de longa data, o aquífero aluvionar, 

como alternativa para suprir parte de sua demanda hídrica. 

Algumas estratégias foram desenvolvidas para viabilizar o aproveitamento deste 

recurso hídrico disponível nos aluviões. Uma das obras hídricas mais promissoras é a 

barragem subterrânea, que se destaca em função do seu baixo custo de implantação e 

manutenção, além da sua facilidade de construção (Forziere et al. 2008, Hamer et al. 

2008, Ertsen & Hut 2009). Outro aspecto importante é o fato de ser uma tecnologia de 

fácil apropriação e replicável em diferentes contextos físicos e sócio-econômicos. 

O volume e o tempo de residência da água subterrânea nos aluviões depende, 

dentre outros fatores, do regime das chuvas, da espessura, textura sedimentar e do 

gradiente hidráulico, entre os rios e riachos e o lençol subterrâneo. Neste contexto, as 
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barragens subterrâneas, ganham importância como uma possível solução para parte do 

problema gerado pela escassez de água nas regiões semiáridas. 

Um dos aspectos críticos, que merece atenção especial dos pesquisadores e 

gestores, está relacionado à qualidade da água disponibilizada para as populações. A 

variação da qualidade das águas subterrâneas depende de parâmetros físicos e 

químicos, sendo estes muito influenciados pelas formações geológicas e atividades 

antrópicas (Chin 2006). Entre as fontes de contaminação, a agricultura tem efeitos 

diretos e indiretos sobre as alterações na qualidade química das águas subterrâneas 

(Jalali & Kolahchi 2008). 

Nessa direção, antes da implantação de qualquer obra hídrica é oportuno a 

avaliação das características físicas e químicas da água contida no reservatório 

aluvionar, a fim de definir quais suas potencialidades (consumo humano, 

dessedentação animal, irrigação etc.). 

Apesar da importância das águas subterrâneas no semiárido brasileiro, a 

avaliação da qualidade dessa fonte hídrica tem sido bastante restrita, principalmente 

quando se utiliza dados de hidroquímica. Diferentes técnicas estatísticas multivariadas, 

como análise de componentes principais e análise fatorial, são amplamente utilizados 

para avaliar a qualidade das água superficiais e subterrâneas (Kvi'tek et al. 2009). 

Essas técnicas podem ser utilizadas para obter relações entre os parâmetros e os locais 

de amostragem, para identificar os fatores importantes e as  fontes que influenciam a 

qualidade das águas subterrâneas. Fala-se de uma ferramenta útil para a gestão dos 

recursos hídricos e o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é a caracterização hidroquímica das águas 

subterrâneas do aquífero aluvial do rio das Cobras, RN e a identificação dos fatores de 

maior influência na sua composição química visando a construção de barragens 

subterrâneas. 
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3. 11 Material e métodos 

 

A sub-bacia do rio das Cobras/RN, é parte da bacia hidrográfica Piranhas-Açu, 

ocupando uma área de 159,13 Km² (Fig. 3.17). Abrange parte dos municípios de 

Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Jardim do Seridó no Estado do Rio Grande do Norte. 

O clima nesta região pode ser classificado como do tipo Bsw’h’ (BRASIL 2002).  

 
Figura 3.17 Área de abrangência da sub-bacia do rio das Cobras/RN 

 
 

Existem duas estações bem definidas, apresentando um período de expectativa de 

chuva que se estende de janeiro a maio, com a precipitação média anual dos últimos 46 

anos de 612,4 mm. A temperatura média anual é de 26,1 oC, com mínima de 21,2 oC e 

máxima de 32,0 oC. Já a evapotranspiração potencial é de 1.552,4 mm ano-1. O regime 

hídrico confere à região uma rede de drenagem composta por rios intermitentes, com 

aluvião de poucos metros de espessura e fluxo de água superficial restrito aos períodos 

de chuvas. 
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Do ponto de vista geológico, a sub-bacia drena rochas metamórficas do 

embasamento cristalino da Faixa Seridó, localizada no extremo nordeste da Província 

Borborema. Nesta faixa ocorrem rochas supracrustais metamorfizadas e deformadas 

durante o Neoproterozóico que ocupa a porção superior do Grupo Seridó (Jardim de 

Sá 1998). As rochas dessa unidade litoestratigráfica afloram na maior porção da sub-

bacia, abrangendo uma área de 127,81 Km² (Fig. 3.18), representando cerca de 80% da 

área total.  

 
Figura 3.18 Mapa geológico da área da sub-bacia do rio das Cobras/RN com a 
respectiva área de abrangência de cada litologia (Adaptado de JARDIM de Sá 1988). 

 
 

A litologia dominante é de micaxistos feldspáticos ou aluminosos de fácies de 

médio a alto grau metamórfico, representada, notadamente, por biotita xistos 

granadíferos, podendo conter estaurolita (Fe,Mg)2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2, cianita, 

andalusita, cordierita Mg2Al4Si5O18 e sillimanita Al2SiO5. Ocorrem sítios restritos de 

fácies de baixo grau metamórfico, constituídas preferencialmente por sericita-clorita-
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biotita xistos, podendo conter sericita-clorita xistos, filitos e metassiltitos (Angelim 

2007). 

Para uma melhor avaliação das características hidroquímicas das águas 

subterrâneas da sub-bacia do rio das Cobras, foram selecionados poços amazonas 

distribuídos (Fig. 3.19) ao longo do rio principal (4 poços) e em um dos afluentes (1 

poço) para coleta de amostras. 

 
Figura 3.19 Localização dos pontos de coleta de água subterrânea ao longo da sub-

bacia do rio das Cobras. 

As amostras foram coletadas em dois períodos distintos (final do período seco: 

dezembro de 2009 e chuvoso: agosto de 2009 e 2010) de cada período hidrológico, 

totalizando 3 momentos de coleta) (Tab 3.8).  
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Tabela 3.8 - Ano de coleta e localização dos pontos de amostragem ao longo da sub-
bacia do rio das Cobras/RN 

Amostra Ano Época Local de coleta Posição espacial 
P1 2009 final seca P.A Lajedo alto curso 
P2 2009 final seca P.A riacho do saco alto curso 
P3 2009 final seca P. A Passagem Molhada médio curso 
P4 2009 final seca P.A Ademar baixo curso 
P5 2009 final seca P.A Deda baixo curso 
P6 2010 final chuvas P.A Lajedo alto curso 
P7 2010 final chuvas P.A riacho do saco alto curso 
P8 2010 final chuvas P. A Passagem Molhada médio curso 
P9 2010 final chuvas P.A Ademar baixo curso 
P10 2010 final chuvas P.A Deda baixo curso 
P11 2010 final seca P.A Lajedo alto curso 
P12 2010 final seca P.A riacho do saco alto curso 
P13 2010 final seca P. A Passagem Molhada médio curso 
P14 2010 final seca P.A Ademar baixo curso 
P15 2010 final seca P.A Deda baixo curso 

 

Os locais de coleta foram espacialmente distribuídos entre o alto curso (2 

locais), médio curso (1 local) e baixo curso (2 locais) de forma a abranger 

espacialmente toda sub-bacia. As amostras foram analisadas no Laboratório de Solos e 

Água da EMPARN, para os seguintes parâmetros: CE, SDT, Dureza, Ca+2, Mg+2, Na+, 

K+,Cl- ,HCO-3 , SO4-, NH4. A metodologia seguiu os procedimentos recomendados pela 

EMBRAPA (1999). 

O diagrama triangular de Piper foi utilizado para representar as diferentes 

classes de água encontradas em duas estações (final dos períodos de chuvosos e secos), 

durante os anos de 2009 e 2010, com a utilização do software Qualigraf, desenvolvido 

pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. As amostras foram 

classificadas de acordo com as fácies que compõem o diagrama de triangular 

supracitado. 

A partir da utilização do software Statistica Realese 7 da Microsoft (Versão 

2004), foi feito o tratamento dos dados tomando como base  a estatística multivariada, 

através da aplicação da técnica: análise fatorial/análise dos componentes principais. 

Essa técnica também foi aplicada em pesquisas de avaliação hidroquímica (Gabelone 

et al. 2008, Helena et al. 2000). 
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Na aplicação da técnica AF/ACP, a primeira etapa é transformar a matriz de 

dados originais em uma matriz de correlação, sendo depois gerado matriz de 

componentes. Para isso, é importante que o principal componente (PC1), responda pela 

maior quantidade da variância da amostra. Dessa forma, componentes sucessivos 

explicam porções cada vez menores da variância amostral dos dados, sendo que 

componentes com autovalores menores que 1 são descartados, por não explicarem 

variância superior a uma variável simples. Aplicou-se o método de rotação Varimax 

com o objetivo de minimizar a contribuição das variáveis com menor significância no 

fator, passando a apresentar pesos próximos a 1, eliminando os valores intermediários 

que dificultam a interpretação dos fatores (Andrade et al. 2010). 

De forma geral, AF/ACP serviu para identificar qual das variáveis ou grupo de 

variáveis é mais significativa e melhor explicam a variabilidade hidroquímica existente 

na sub-bacia do rio Cobras/RN. Do mesmo modo, também deve propor um modelo de 

aglutinação desses parâmetros sob a forma de principais componentes. 

 

3.12 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.12.1 Avaliação hidroquímica geral 

 

Os valores máximos, mínimos e médios dos parâmetros estudados estão 

apresentados na Tab. 3.9, correspondendo à variação temporal da qualidade da água 

(estação seca de 2009 e estações da chuva e seca do ano de 2010). Observou-se que de 

forma geral, em praticamente todos os parâmetros estudados, não existiram grandes 

variações para os valores máximos e médios, só existindo maiores variações para os 

valores mínimos, estando estas variações associadas aos efeitos da diluição provocada 

pelo início das chuvas na região. 
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Tabela 3.9 - Parâmetros de qualidade química ao longo da sub-bacia do rio das 
Cobras/RN nos anos hidrológicos de 2009 e 2010 

Parâmetros* 

  Coleta 

 1   2   3  
 (final seca 2009) (final chuva 2010)  (final seca 2010) 

Máx Mín. Méd. Máx Mín. Méd. Max. Mín. Méd. 
 pH 9,00 7,70 8,34 8,30 7,05 7,70 8,50 6,70 7,61 
CE (dS m-1) 2,5 0,3 1,46 2,29 0,96 1,58 2,88 0,47 1,76 
SDT (mg L-1) 1.682 218 908 1516 640 1.060 1.782 283 1.087 
DT (mg L-1) 478,63 52,03 292,58 524.26 252,59 405,07 527,89 132.66 308,18 
NO-

2 (mg L-1) 0.01 0,00 0,00 0.02 0,00 0.01 0,38 0,00 0,11 
NO-

3 (mg L-1) 2,66 0,00 0,76 2.96 0,00 1,55 0,47 0,20 0,33 
Ca++ (mg L-1) 115,85 12,60 67,73 82.69 39,11 56,47 85,91 33,96 57,92 
Mg++ (mg L-1) 64,44 4,69 33,30 86.80 35,30 65,06 81,60 14,87 53,05 
Na+ (mg L-1) 372,41 21,74 179,80 380.95 90,48 239,84 470,00 29,57 263,52 
K+ (mg L-1) 14,12 3.60 8,66 12.07 4,28 8,00 8,82 3,20 6,47 
Fe (mg L-1) 6,07 0,09 2,11 0.92 0,22 0,48 2,27 0,23 0,96 
CO-2

3 (mg L-1) 60,48 0,00 21,01 0.00 0,00 0,00 18,09 0,00 5,17 
HCO-

3 (mg L-1) 477,58 68,04 294,66 581.42 157,09 393,89 446,30 161,85 308,10 
SO-2

4 (mg L-1) 90,34 6,86 34,05 97,35 34.37 54,66 100,16 1,29 50,47 
Cl- (mg L-1) 781.30 29.07 342.63 743.52 56.90 407.53 849.74 34.14 460.91 

*DT = Dureza total, SDT = Sólidos dissolvidos totais e CE = Condutividade elétrica. 
 

Esses resultados podem ser explicados pela distribuição das precipitações 

observadas nos dois anos hidrológicos (2009 e 2010). Entre janeiro a maio de 2009, as 

chuvas acumuladas alcançaram 736 mm (87% do total do ano), representando um 

aumento de 27,8% em relação à média histórica para o mesmo período. Já no ano de 

2010, para a mesma época de avaliação, choveu 407 mm. Nesse caso, as chuvas 

ficaram um pouco abaixo da média histórica da região que é de 438,6 mm (Fig. 3.20) 
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Figura 3.20  Precipitação observada na área da sub-bacia do rio das Cobras, 
comunidade de Currais Novos - município de Jardim do Seridó/RN nos ano 

hidrológicos de 2009 e 2010. 
 

 Pereira et al. (2006), ao estudar poços amazonas existentes no aquífero aluvial 

da bacia Gameleira/CE, também observaram pequenas variações sazonais da água nos 

poços amazonas monitorados, quando comparadas a águas superficiais. 

Os valores de pH, também apresentaram-se com pouca variação, tendo o valor 

máximo encontrado 9,0; mínimo 6,7 e médio 7,61. Assim, como observou Sankar & 

Dar (2011), ao estudar as águas subterrâneas da bacia do rio Palar na India, não se 

observou uma tendência padrão para o comportamento deste parâmetro ao longo da 

sub-bacia. 

Quando se leva em consideração os teores da CE, que é o parâmetro mais 

utilizado para expressar a concentração de sais solúveis na água (Holanda et al. 2010), 

como critério geral de avaliação, observa-se que parece existir um controle relacionado 

a posição espacial da amostra dentro da sub-bacia (alto, médio e baixo curso) (Figura 

4). 

Os pontos de amostragem localizados no alto curso (P1 e P2) possuem as 

menores CE e demonstraram uma tendência de estabilização entre a 1º e 3º coletas, 

principalmente P2 que apresentou uma baixa amplitude de variação no período 

estudado (Fig. 3.21). Já as amostras P3, P4 e P5 localizadas no médio e baixo curso, 

possuem salinidade maiores e com amplitudes de variação, também maiores, chegando 
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em alguns casos, como no P4, a apresentar uma variação de mais de 100%, entre os 

períodos secos de 2009 e 2010. 

 

 

 
Figura 3.21 Variação espacial e sazonal da CE em poços amazonas na sub-bacia do rio 

das Cobras/RN nos anos hidrológicos de 2009 e 2010. 
 

Desta feita, levando em consideração a avaliação hidroquímica geral 

(comportamento da CE), para locação de barragens subterrâneas na área da sub-bacia, 

deve-se observar que as locadas no alto curso tenderão a possuir menor possibilidade 

de apresentarem problemas de salinidade, quando comparada ao médio e alto curso. 

Porém, é de se esperar que, caso não venha a ter cuidados com o manejo da 

água nesses reservatórios, mesmo no alto, poderá existir acúmulo de sais, 

principalmente, com precipitações pluviométricas menores e mais irregularmente 

distribuídas ao longo do ano hidrológico. 

 

3.12.2  Fácies hidroquímica 

 

Os resultados apresentados no diagrama de Piper, quando se avalia os cátions e 

ânions juntos (Fig. 3.22), indicam uma predominância de águas cloretadas sódicas 

(50%) seguidas de águas bicarbonatada cálcicas ou magnesiana (31,3%). Barroso et al. 
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(2011), também encontraram a predominância de águas cloretadas sódicas ao estudar a 

qualidade da água para irrigação na região centro-sul do estado do Ceará. Com relação 

aos cátions, predominou a água sódica em 68% das amostras (Figura 3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.22 Diagrama de Piper para amostras de águas subterrâneas do aquífero 
aluvial da sub-bacia do rio das Cobras/RN. 

 

O Na+ foi predominante (Fig. 3.21 e Tab. 3.9) para as três coletas realizadas na 

sub-bacia do rio das Cobras/RN. Resultados semelhantes foram encontrados por Frota 

Júnior et al., (2006), com predominância de águas sódicas, ao estudar a qualidade da 

água encontrada na bacia do rio Acaraú/CE, independente na época do ano analisada. 

Essa predominância do Na+, no caso da sub-bacia do rio das cobras/RN, está 

relacionada às características geológicas e com a sua mobilidade e dinâmica de ligação 

com as partículas coloidais existentes na água. No caso da geologia, estudos realizados 

por Silva (2003), na mesma região, indicaram que 62% do Na+ contidos nos 

micaxistos da Fm. Seridó são intemperizados e deixam as rochas, sendo carreados pelo 

escoamento superficial para os reservatórios superficiais e subterrâneos. 

Com relação às trocas iônicas, Bittencourt & Tubbs Filho (2007), afirmaram 

que sistemas coloidais possuem a capacidade de retirarem da solução de grandes 

Coleta:  
 
1          2         3        4 

 
 



178 
 

quantidades de íons que são trocados por outros com menor dispersão de energia. 

Normalmente os bivalentes, como Ca++, são facilmente mais adsorvidos que os 

monovalentes como Na+. Assim, quando esse cátion deixa a rocha, permanece 

dissolvido na água em função da menor capacidade de troca, o que leva a existir um 

aumento gradativo deste íon, tornando a água cada vez mais sódica. 

Analisando o comportamento deste íon ao longo das coletas realizadas na sub-

bacia do rio da Cobras/RN, entre os anos de 2009 e 2010 (Figura 6), percebe-se um 

comportamento muito similar ao encontrado na CE (Fig. 3.23), indicando que esta é 

fortemente influenciada por este íon. 

 
Figura 3.23 Evolução sazonal do comportamento do Na+ na sub-bacia do rio das 

Cobras/RN. 
 

O alto curso possui as menores concentrações de Na+, tendo o comportamento 

do médio e alto curso a mesma trajetória de crescimento ao longo do período de coleta. 

Rodrigues et al. (2007), estudando a relação entre o Na+ e a CE de poços amazonas do 

Distrito de Irrigação do Baixo Acaraú (DIBAU), identificaram, através de equação de 

regressão, uma forte influência ou relação do Na+ com a CE ( r2 > 0,96). Nesse caso, a 

CE pode ser utilizada para estimar os teores deste cátion dissolvidos na água. 

Para os ânions existiu uma relativa equivalência entre águas bicarbonatadas 

(50%) e cloretadas (43,8%). Em relação ao íon HCO3-, a sua origem está relacionada à 

 
 



179 
 

presença do CO2 dissolvido na água da chuva: CO2 + H2O = HCO3- + H+. Em função 

da proximidade e do contato com a atmosfera, existe uma tendência para que o 

aquífero aluvial possua maiores quantidade de HCO3-, quando comparado a aqüíferos 

confinados (Silva 2003). 

A predominância das águas cloretadas indicam águas quimicamente bem mais 

desenvolvidas, quando comparada com águas mais carbonatadas (Pereira et al. 2006) 

que sofrem mais influência do contato com a atmosfera. 

Quando se analisa o comportamento da relação rCl/rHCO, ao longo dos anos 

hidrológicos de 2009 e 2010), observa-se um aumento da relação na última coleta em 

função do aumento da quantidade de Cl- dissolvido na água (Fig. 3.24).  

 

 
Figura 3.24 Evolução da razão molar rCl-/rHCO-3 e da CE para a água subterrânea na 

sub-bacia do rio das Cobras/RN. 
 

Para Silva (2003), o Cl- oriundo da degradação orgânica, a partir do acúmulo de 

material de origem vegetal, é bem maior que os liberados a partir dos radicais 

hidróxidos das biotitas intemperizadas, que são parcialmente recuperadas pelos 

argilosminerais neoformados (caulinita, ilita e hidrobiotita). 
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Assim, o crescimento da relação rCl/rHCO pode está relacionado com menores 

precipitações pluviométricas observadas nesse período, quando comparada com 2009 

(Fig. 3.24). Por sua vez, essa ocorrência propicia menores níveis de água nos 

reservatórios subterrâneos resultando no aumento das concentrações de matéria 

orgânica (principal fonte de Cl-). Da mesma forma, resulta no aumento da CE para os 

pontos amostrados no médio e baixo curso (Fig. 3.23).  

A origem não geológica para o Cl- é corroborada por Helena et al. (2000), que 

ao estudar o aquífero aluvial do rio Pisuerga, Espanha, atribuíram a origem não 

geológica(contaminação por esgotos e depósitos de lixos -matéria orgânica), para a 

presença deste íons dissolvido na água. 

A tendência de aumento da CE e Cl- (Fig. 3.24), foi coerente com Costa et al. 

(1982) e Silva Júnior et al. (1999), que ao estudarem o comportamento iônico em 

amostras de água oriundas de regiões, sob influência do embasamento cristalino, 

observaram que o aumento da salinidade resultou em águas menos bicarbonatadas e 

mais cloretadas. 

 

3.12.3 Análise fatorial e análise dos componentes principais (AF/PCA) 

 

A partir da matriz de correlação (Tab. 10) foi possível avaliar que variáveis 

possuíam coeficientes de correlação significativa ou forte relação. Helena et. al. 

(2000), ressalta que variáveis com coeficientes acima de 0,5 podem ser consideradas 

como com forte correlação. Pode-se observar que as maiores relações foram 

observadas para CE e Na+ (0.97) e Cl- (0.96). Altas correlações entre CE e os íons 

acima mencionados são esperados, uma vez que esse índice representa os sais 

dissolvidos na água (Palácio et al. 2011) e o íons Cl- e Na+ foram os mais abundantes  

na área estudada. 
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Tabela 3.10- Matriz de correlação das variáveis analisadas na sub-bacia do rio das 

Cobras/RN 

 
pH CEa NH Ca Mg Na K Fe HCO SO Cl 

pH 1.00           
CE 0.11 1.00          
NH 0.48 -0.27 1.00         
Ca 0.23 0.71 0.11 1.00        
Mg 0.56 0.63 -0.04 0.57 1.00       
Na 0.17 0.97 -0.21 0.77 0.58 1.00      
K -0.09 0.08 0.08 0.36 0.30 -0.06 1.00     
Fe -0.39 -0.20 -0.47 -0.21 -0.33 -0.19 0.05 1.00    

HCO 0.41 -0.11 0.47 0.28 0.42 -0.12 0.42 -0.67 1.00   
SO 0.18 0.57 -0.03 0.55 0.58 0.45 0.64 -0.49 0.50 1.00  
Cl 0.10 0.96 -0.32 0.71 0.56 0.98 -0.07 -0.07 -0.24 0.38 1.00 

 

Com relação aos principais componentes (Tab. 3.11), o modelo que melhor se 

ajustou foi aquele que gerou 3 principais componentes (PC´s). Assim, foi possível 

identificar ou distinguir as fontes principais de variação hidroquímica que juntas 

expressam 70,10% da variação total existente dentro da sub-bacia. 

A PC1 aglutinou as variáveis CE, Ca++, Mg++, Na+ e Cl-, sendo a principal 

componente responsável por 39,3% do total da variação hidroquímica encontrada na 

sub-bacia. Essa ocorrência pode ser considerada como o agrupamento de variáveis 

mais importantes em termos de contribuição para salinidade, sodicidade e toxidade. De 

forma geral, pode-se sugerir que esse principal componente está diretamente 

relacionado a geologia predominante na região, aliada a contribuição do acúmulo de 

matéria orgânica para o caso do Cl-, conforme já discutido  neste artigo. 

Convém destacar a alta carga fatorial que a CE, Na+ e Cl- possuem nesse 

agrupamento, o que leva a concluir que a condutividade é fortemente influenciada por 

esse dois íons. Brito et al. (2006), analisando amostras de água subterrâneas na bacia 

do rio Salitre/BA e aplicando a Análise Fatorial/Principal Componentes Principais 

detectaram resultados semelhantes, onde os íons Na+ e Cl- participaram do mesmo 

componente da CE e também apresentaram as maiores cargas fatoriais Cl (0,994), CE 

(0,955), Na (0,937). 
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O segundo principal componente (PC2) tem no NO-3, HCO-3, Fe e pH os 

participantes com maiores pesos fatoriais. Em relação ao íon HCO3- a sua origem está 

relacionada à presença do CO2 dissolvido na água da chuva: CO2 + H2O = HCO3- + H+ 

e em função da atividade bioquímica (Hem, 1985), via degradação orgânica, além de 

ser produto da intemperização dos silicatos. Em função da proximidade e do contato 

com a atmosfera, existe uma tendência para que o aquífero aluvial possua maiores 

quantidade de HCO3-, quando comparado a aquíferos confinados (Silva 2003). Já NO-3, 

também tem sua origem relacionada com fatores não geológicos, sendo a forma mais 

encontrada de nitrogênio e o mais comum contaminante das águas subterrâneas e 

superficiais, em função da sua solubilidade e mobilidade em solução aquosa (Jalali 

2007). 

 

Tabela 3.11 - Componentes principais para água subterrânea e suas respectivas cargas 

fatoriais, variância total e variância total acumulada rotacionadas pelo método 

varimax. 

 
Variáveis Principais componentes (1) 

PC1 PC2 PC3 
 -------cargas fatoriais (2)----- 

pH 0,20 0,80* - 0,13 
CE 0,97*    - 0,03   0,12 

NO-
3 - 0,28* 0,75* - 0,01 

Ca++  0,74* 0,20 0,38 
Mg++ 0,65* 0,40 0,33 
Na+ 0,99* 0,02 - 0,17 
K+ - 0,35 - 0,05  0,95* 
Fe 0,15 - 0,78* - 0,13 

HCO-
3 - 0,13 0,73* 0,56 

SO-2
4 0,46 0,24 0,76* 

Cl- 0,99* - 0,09 - 0,05 
Autovalores 4,32 2,11 1,27 
% total 39,30 19,24 11,56 
% total acumulada  39,30 58,54 70,10 

(1)Eixos fatoriais rotacionados pelo método varimax. (2) 
cargas fatoriais > 0,60 são significativas. 

 

Assim, se pode inferir que no caso da sub-bacia estudada, não foram encontrados 

indícios de contaminação antrópica, já que os valores de nitrato (valor máximo foi de 
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2,96 mg L-1) estão sempre bem abaixo do limite máximo permitido pela legislação 

brasileira, 10 mg L-1 (Brasil 1986). O terceiro membro deste PC é composto por o 

Fe+3, que pode ter sua origem relacionada à intemperização da biotita, muito presente 

na geologia local. Sobre esse assunto, Hem (1985) relata que restos de resíduos 

orgânicos de plantas e a atividade da biosfera podem ter forte influência na ocorrência 

de Fe+2 na água. Outra característica marcante deste íon, que corrobora com a sua 

possível fonte de origem orgânica, é a sua pouca mobilidade em função de ser logo 

complexado na estrutura dos óxidos-hidróxidos formados no solo. Desta feita, esse 

principal componente é fortemente influenciado pela presença de material vegetal 

orgânico em processo de decomposição existente ao longo do aquífero aluvial. 

O terceiro agrupamento (PC3) tem no K+ e SO-24 os componente com maiores 

pesos fatoriais (0,95 e 0,76 respectivamente). Nesse caso, como o K+ é um íon que 

possui, normalmente, baixa mobilidade. Tem a sua contribuição para as águas naturais 

sempre muito modesta, em consequência da tendência de ser fixada nos minerais de 

argila e ter participação na formação dos minerais secundários (Jalali 2007). Esse 

agrupamento representa a influência da geologia local na variação hidroquímica 

existente na sub-bacia. 

 

3.13 CONCLUSÕES 

 

Há um predomínio de águas cloretadas sódicas (50%) seguidas de águas 

bicarbonatada cálcica ou magnesiana (31,3%), quando da avaliação conjunta de 

cátions e ânions. Com relação aos cátions, predominou a água sódica (68%) das 

amostras e a água bicarbonatada (50%) e cloretada (43,8%) para os ânions. 

As barragens subterrâneas locadas no alto curso tenderão ao menor risco com 

problemas de salinidade, mesmo assim, faz-se necessário a adoção de práticas de 

manejo da água nesses reservatórios. 

A análise dos principais componentes (APC) estabeleceu um modelo que 

aglutinou as variáveis estudadas em 3 principiais componentes:  PC1 = 39,3%; PC2 = 

19,24% e PC3 = 11,56%), explicando 70,10% da variação hidroquímica encontrada.  
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A principal fonte controladora da presença de íons dissolvidos na água é a 

geologia, por meios de trocas iônicas dos minerais secundários formados. 
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USO DO GPR PARA LOCAÇÃO E MODELAGEM 3D DE BARRAGENS 

 SUBTERRÂNEAS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

RESUMO 

 

Foram realizados estudos na sub-bacia do Riacho Pau Lavrado, inserida no contexto 
do semiárido brasileiro, com objetivo de testar a utilização do GPR para locação e 
modelagem 3D de barragens subterrâneas. Essa nova abordagem constou da aquisição 
de perfis GPR em um grid composto por linhas paralelas e longitudinais ao longo do 
trecho do corpo aluvionar selecionado. Após o processamento no software Reflex 5, as 
linhas GPR foram exportadas para o software Opendetec 4.4.0 para serem 
interpretadas e gerarem do modelo virtual 3D do corpo aluvionar. Os resultados 
alcançados demonstraram que o uso do GPR, e a posterior modelagem 3D, foram 
eficientes para o imageamento das irregularidades do embasamento cristalino e da 
superfície topográgica externa (solo). Com isso, foi possível locar as barragens 
subterrâneas de forma a aumentar a sua área de acumulação hídrica (bacia hidráulica) 
e diminuir o custo construtivo e a função da escolha de locais com menores pacotes 
sedimentares. Assim, recomenda-se que este procedimento seja testado em outros 
aluviões do semiárido brasileiro, a fim de avaliar a resposta do GPR em locais com 
maiores valores de salinidade, bem como em áreas com camadas argilosas mais 
espessas. 

 

Palavras-chaves: GPR. Modelagem 3D. Barragem subterrânea.  Semiárido brasileiro. 

 

3.14 INTRODUÇÃO 

 

 A barragem subterrânea é uma alternativa tecnológica que apresenta um 

considerável potencial para atender a demanda hídrica de uma representativa parcela 

das famílias que vivem em comunidades rurais difusas em regiões de clima árido e 

semiárido.  

Essa forma de armazenamento de água em sub-superfície pode ser construída 

em aluviões de rios e riachos intermitentes nos períodos secos, quando o nível da água 

subterrânea encontra-se baixo, ou quando as reservas sazonais não mais existam. A 

obra consiste numa trincheira aberta perpendicularmente ao fluxo da água, escavada de 
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forma manual ou com auxilio de retroescavadeira mecânica, a depender da 

disponibilidade financeira de quem está construindo. Posteriormente, a vala é revestida 

com lona plástica de 200 micras, ou outro tipo de impermeabilizante com objetivo de 

impedir, ou retardar o fluxo da água. 

Essa tecnologia de armazenamento hídrico sub-superficial está sendo utilizada 

em várias partes do mundo para atender a demanda hídrica para consumo humano, 

animal e para produção agrícola em pequena escala (Quilis 2008). Na literatura 

internacional encontra-se registro desta tecnologia em Mali (Forziere et al. 2008), 

kênya (Nilssen, 1988, Ertsen & Hut, 2008; Quilis et al. 2009), Turkia (Onder & 

Yilmaz 2005 e Apaydin, 2009), Arábia Saudita (El-Hames 2011). 

No Japão, as barragens subterrâneas, tanto são utilizadas para uso em irrigação, 

quanto para contenção de intrusão de água do mar (Ishida et al. 2003 e Ru et al. 2011). 

Em todo o mundo a expansão tem sido incentivada por organizações não 

governamentais e governamentais. 

 No Brasil há relatos de sua utilização que remontam de 1850 (séc. XIX) (Guerra 

1926). Contudo, existem poucos estudos técnicos relacionados ao tema investigado, 

que possibilitem suporte aos processos locacionais, construtivos e de manejo da água 

após a sua construção.  

 Por outro lado, têm sido testadas e aperfeiçoadas, um conjunto de ferramentas 

tecnológicas, por diversas áreas da ciência (geofísica,engenharia, geologia, pedologia, 

hidrogeologia etc.). Essas ferramentas poderiam ser utilizadas para melhorar o 

processo relacionado à locação, monitoramento e gestão das barragens subterrâneas no 

semiárido brasileiro. Entre estas tecnologias, destaca-se o Radar de Penetração no Solo 

(GPR), também conhecido como georadar, que é um equipamento de imageamento 

geofísico que permite a aquisição de imagens do subsolo raso (<50m); com boa 

qualidade de imagem e acurácia centimétrica; com custo financeiro relativamente 

baixo e rápida aquisição de dados de campo. Associadas a esta tecnologia é utilizada o 

Global Positions System (GPS) que permite o geo-referenciamento da superfície 

externa, e com isso, torna-se possível a geração do modelo virtual 3D das áreas 

imageadas. 
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 Apesar do método GPR possuir potencial como ferramenta de auxilio na 

locação de barragens subterrâneas, não foram encontrados na literatura nacional ou 

internacional trabalhos relacionados a esse tema. Entretanto, mesmo que este método 

geofísico não tenha sido utilizado para este fim específico, existe uma vasta literatura 

sobre a sua utilização para imageamento de corpos aluvionares (Menezes & Lima-

filho, 2001; Nobes et al. 2001; Lima-Filho 2002; Bowling et al. 2005; Gauw et al. 

2006; Slowik 2011) o que reforça a possibilidade da utilização do GPR para auxiliar 

na propagação sustentável desta tecnologia de armazenamento de água em sub-

superfície. 

 Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a viabilidade da 

utilização do GPR para o processo locação de barragens subterrâneas inseridas no 

contexto de bacias hidrográficas do semiárido brasileiro. 

 

3. 15  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.15.1 Caracterização e escolha do local  

 

A área de aquisição com GPR fica situada no corpo aluvionar que compõem a 

sub-bacia do riacho Pau Lavrado, estando localizada no município de Fernando 

Pedrosa, região Sertão Central de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte (Fig. 3.25). A 

área faz parte do assentamento de reforma agrária Pelo Sinal que possui 30 famílias 

agricultores familiares cadastradas. 
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Figuras 3.25 Localização geral da área de aquisição geofísica com GPR. Áárea 

territorial do Brasil (A) ; Área do Estado do Rio Grande do Norte  (B) e trecho do 
corpo aluvionar (C) do Riacho Pau Lavrado, Fernando Pedrosa/RN. 

 
 

A escolha do local seguiu os seguintes critérios: a) locais que estivessem 

inseridos em condições típicas do conjunto de municípios que compõem o semiárido 

brasileiro; b) locais que tivessem potencial ou participando de programas 

governamentais ou não governamentais de construção de barragens subterrâneas; c) 

locais que possuíssem aluviões com características que permitissem  aquisições com o 

GPR  d)  e locais que tivessem a presença de agricultores familiares. 

A geologia da área é caracterizada pela presença de materiais siliciclásticos 

inconsolidados de origem quaternária, produto do intemperismo do embasamento 

cristalino (rochas metamórficas), que afloram nessas regiões, sendo posteriormente 

carreados e depositados nos leitos dos rios e riachos que compõem a rede de drenagem 

intermitente característico destas áreas. 

 

3.15.2 Critérios utilizados para locação das barragens subterrâneas 

 Na primeira fase dessa pesquisa, se levou em consideração os critérios 

propostos por Costa (2004), que considera como mais apropriado os locais que aliam 

os seguintes critérios: menores extensões laterais, espessura sedimentar máxima de no 

mínimo 1,5 m e demanda hídrica requerido pelo agricultor. 

 As fases para escolha dos locais foram as seguintes: 

a) Pré-locação em escritório a partir da utilização de imagens de satélite; 
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b) Reunião com a comunidade para discussão dos possíveis locais e apresentação da 

pré-locação realizada; 

c) Visita às áreas para locação em campo. 

       Após esta fase foi incorporado o imageamento do corpo aluvionar, através do 

método geofísico não invasivo GPR, conforme os passos expostos a seguir. Ao total 

foram locadas 5 barragens subterrâneas ao longo do corpo aluvionar de forma a 

beneficiar o máximo de famílias possíveis. 

 

3.15.3 O método GPR 

 

 O radar de penetração no solo (GPR) é um método geofísico não invasivo que 

detecta contrastes de propriedades físicas (resistividade, constante dielétrica e 

permeabilidade magnética), em materiais existentes na subsuperfície (< 50 m), 

permitindo a sua visualização em 2D ou 3D.  Nos últimos anos, numerosos estudos 

foram realizados  nas diversas áreas do conhecimento,  especialmente  em pesquisas 

ambientais relacionadas à hidrogeologia, incluindo a caracterização de reservatórios de 

água subterrânea (Neal 2004). 

O funcionamento pode ser demonstrado, de forma simplificada, a partir de um 

par de antenas conectadas a uma unidade de controle. Pela antena transmissora são 

emitidos pulsos eletromagnéticos que se propagam em sub-superfície, até encontrar 

alguma descontinuidade dielétrica, quando uma parte da onda é refletida e a outra é 

difratada. A onda refletida é captada por uma antena receptora que envia os dados para 

a unidade central de controle, onde serão digitalizados, registrados e armazenados 

(Fig. 3.26). 
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Figura 3.26. Principio de funcionamento do GPR. 

  
As feições vistas em perfil GPR, denominadas de radargramas, correspondem a 

alterações no ordenamento das propriedades eletromagnéticas do meio geológico. 

Essas mudanças nas propriedades podem ser correlacionadas com mudanças 

estruturais, geológicas, litológicas, de porosidade e permeabilidade, ou mesmo 

presença de fluídos nos interstícios sedimentares.  

A velocidade de propagação da onda depende, principalmente, da 

permissividade, ou constante dielétrica dos materiais. A determinação da velocidade é 

necessária para converter o tempo duplo de viagem do sinal (distância percorrida pela 

onda entre a transmissão e o retorno do sinal) em profundidade estimada (Robinson & 

Michaud 1999). O produto armazenado é uma representação gráfica das 
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descontinuidades eletromagnéticas encontradas, podendo corresponder à 

materialização das informações geológicas ou hidrológicas de interesse. 

 

3.15.4 Equipamentos e processamentos utilizados 

        Para realização deste trabalho foi utilizado o GPR modelo Sir 3000 da Geological 

Survey Inc (GSSI). Nesse equipamento as antenas são blindadas e possuem conectores 

resistentes, placas eletrônicas revestidas e seladas, blindagem para eliminar 

interferências geradas sobre o solo e operam em temperaturas entre 20 a 50 0C. Esse 

modelo foi projetado para facilitar a sua utilização em locais distantes, podendo ser 

configurado para aquisição de dados em medidas ou para perfilagem contínua. 

 

3.15.4.1 Frequência das Antenas Utilizadas e Parâmetros de Aquisição 

 

         Um dos primeiros passos para a aquisição com o método GPR é a escolha da 

antena que será utilizada. Nesta etapa, dois fatores devem ser analisados: a resolução 

da frequência central da antena e a profundidade máxima alcançada pela radiação 

eletromagnética emitida. Para isso, deve-se ter conhecimento, a priori, dos alvos que se 

pretende imagear. No presente caso pretendia-se imagear o contato do sedimento com 

o embasamento. Como a profundidade de investigação é inversamente propocional a 

freqüência, e por conseguinte a resolução. As antenas de maior frequência central 

possibilitam obter boas resoluções, contudo alcançam profundidades de investigações 

mais rasas. Já as antenas de menor frequência, alcançam maiores profundidades, 

porém perdem resolução (Annan, 2001). Lima et al. (2009) indicaram como melhores 

opções para imageamento em aluviões, para fins de locação de barragens subterrâneas, 

antenas com 200 e 400 Mhz de frequência central. 
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3.15.4.2 Processamento e Interpretação dos Radargramas  

 

       O software Reflex 5.0 foi utilizado para o processamento dos radargramas, 

seguindo os procedimentos abaixo mencionados: 

a) Entrada de dados;  

b) Correção do time-Zero: o objetivo principal é ajustar o tempo de registro da 

primeira onda a chegar na antena receptora que é caracterizada pela onda direta no ar;  

c) Dewow: esse procedimento serve para remover os ruídos de baixa frequência 

gerados pela indução eletromagnética que ocorre entre a antena transmissora e a 

receptora.; 

 d) Background removal: serve para remover os refletores contínuos também gerados 

pela indução eletromagnética entre as antenas transmissora e a receptora e 

 e) Ganho: serve para realçar refletores e pode ser aplicado em partes ou em todo 

radargrama.  

 Após o processamento os radargramas foram exportados e interpretados no software 

Opendtect v 4.4.0, onde foi criado o modelo virtual 3D do corpo aluvional imageado. 

 

3.15.5 Utilização do GPR para Imageamento do Corpo Aluvionar e Locação das 

Barragens Subterrânaes 

 

3.15.5.1 Grid para utilização do GPR 

 

 O primeiro passo foi à seleção de um trecho do riacho onde se pretendia 

construir a barragem subterrânea. Geralmente o trecho escolhido é indicado pela 

comunidade ou família interessada. Essa indicação pode ocorrer por atender 

determinadas condições,  quer seja pela proximidade com a comunidade ou residência, 

caso a barragem seja para abastecimento humano, ou próximo a um local onde existam 

terras aptas a produção agrícola. 

 Escolhida a área a ser imageada o procedimento de campo inicia com a 

demarcação do grid, preferencialmente retangular, formada por linhas paralelas entre 
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si e perpendiculares ao canal fluvial. Esse procedimento se dá, com, no mínimo, duas 

linhas centrais, posicionadas, longitudinalmente, na direção do fluxo. Uma destas 

linhas deve ser posicionada seguindo o leito atual no seu talvegue (Figura 3.27). 

As linhas perpendiculares podem ser espaçadas em 10 metros, nos locais mais 

próximos da locação de campo, e 30 metros nos mais afastados. Assim, todo o trecho 

pôde ser imageado, tornando possível a avaliação do melhor local para interceptação 

do fluxo subterrâneo. 

  

 
 

Figura 3.27 Figura esquemática do grid GPR para primeira fase de locação de 
barragens subterrâneas em corpos aluvionares. 

 
 

 A segunda fase do imageamento (Fig. 3.28) constou do adensamento do grid no 

local escolhido para um completo conhecimento do corpo aluvionar e da 

irregularidade do embasamento. Nessa fase, a definição do número de linhas 

(transversais ao fluxo do riacho), e o espaçamento entre elas, dependerão dos 
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parâmetros relacionados às seguintes características: gradiente do rio, espessura do 

corpo aluvionar, faturamento do embasamento, etc. 

 
 

 
Figura 3.28 Grid GPR utilizado para locação de barragens subterrâneas na sub-bacia 

do riacho Pau Lavrado/RN 
 
 

As linhas GPR perpendiculares ao fluxo devem, preferencialmente, iniciar no 

afloramento do cristalino de um lado do rio ou riacho, até o afloramento do lado 

oposto. Esse procedimento teve por objetivo visualizar com mais clareza e 

acompanhar com maior nitidez os refletores do contato sedimento/embasamento ao 

longo da linha GPR (Lima et al. 2009). Para permitir o melhor acoplamento da antena 

no solo, a área demarcada deve ser previamente limpa e nivelada.  

Todas as linhas GPR foram levantadas e georeferenciadas com a utilização do 

GPS geodésico com par de receptores (base e rover), dupla frequência (L1-L2), 
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modelo Hiper Life+. Com esse procedimento foi possível fazer a correção topográfica 

e a obtenção da geometria externa da superfície.  

No caso do gradiente, dependendo do comportamento deste parâmetro, existirá 

uma maior ou menor necessidade de adensamento do grid GPR. Em rios com maior 

gradiente, a bacia hidráulica alcançará uma menor área, havendo uma necessidade de 

que o grid possua um menor número de linhas, buscando possibilitar o completo 

imageamento da bacia de acumulação. Por outro lado, no caso de menores gradientes, 

a área de armazenamento será maior e, consequentemente, o número de linhas GPR 

poderá, também, ser maior.   

É importante frisar que o gradiente é função da posição espacial, existindo 

maiores desníveis altimétricos no alto curso e menores, no baixo curso. A espessura do 

corpo aluvionar está diretamente ligada ao gradiente representado pelo seu perfil 

longitudinal. Assim, têm-se maiores pacotes sedimentares no baixo em relação ao alto 

curso da bacia hidrográfica. 

A irregularidade do embasamento é um critério importante na definição do 

adensamento das linhas GPR. Desta forma, quanto mais intenso for a irregularidade do 

embasamento, maior será a necessidade de um grid GPR, com linhas mais adensadas. 

Essa característica pode ser avaliada a partir da existência de afloramento e  do 

embasamento que funcionam como diques naturais de interrupção do fluxo (soleiras).  

O terceiro critério é a presença de fraturas e foliações que poderá levar a 

existência da infiltração da água que alimentarão o aquífero fissural, provocando 

maiores perdas na água que poderá vir a ser acumulada com a construção da barragem 

subterrânea. Essa característica pode ser avaliada, a partir do mapeamento geológico 

existente. 

  Silva (2004) ressalta a importância das estruturas frágeis (fraturas) na criação de 

espaços abertos nas rochas, permitindo a acumulação de reservas hídricas no 

cristalino. Outras estruturas importantes são os planos de foliações e as zonas 

miloníticas.  Estas últimas, mesmo sendo dúcteis, podem ser abertas, quando 

reativadas por processos de descompressão ou intemperismo próximos a superfície. 
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Assim, se recomenda que tais critérios sejam avaliados de forma integrada que 

vise possibilitar a realização de um grid GPR, para  uma interpretação adequada da 

irregularidade do contato, embasamento e sedimento.  

 

3.16 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações obtidas com a primeira etapa do trabalho de locação das 

barragens subterrâneas estão expostas na Fig. 3.29. A partir do uso dos critérios 

propostos por Costa (2004), envolvendo a pré-locação em escritório e a locação em 

campo, foram marcadas 5 barragens subterrâneas. Observa-se que somente na BS3 

existiu coincidência entre as duas fases.  

 

 

 
 

Figura 3.29 Locais escolhidos para construção de barragens subterrâneas no riacho Pau 
Lavrado, pertencente ao assentamento de Reforma Agrária Pelo Sinal, Fernando 
Pedrosa/RN, a partir de critérios tradicionalmente utilizados no semiárido brasileiro. 
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Os manuais de construção de barragens subterrâneas citam dois procedimentos 

básicos para avaliação do comportamento dos corpos aluvionares e o seu contato com 

o embasamento, quando do processo de locação. O primeiro deles, proposto por Costa 

(2004). Nesse  procedimento,  o referido autor recomenda a realização de 3 sondagens 

ao longo do perfil transversal do rio. Sendo uma na “calha viva” e as outras duas, 

dispostas, uma para cada lado, à distância, aproximadamente, equidistante, entre a 

“calha viva” e as margens do depósito aluvial. 

Outra recomendação citada por Lima et al. (2007) estabelece a escavação de 3 

valas de 1m de largura por 2 de comprimento, também ao longo do perfil transversal. 

Todos os dois métodos invasivos sugeridos são insuficientes, pois geram resultados 

pontuais e não consegue expressar as irregularidades do embasamento, a existência 

de paleocanais, conforme a Fig. 3.30. 

Ainda sobre o processo de locação, denota-se que esses procedimentos 

adotados pelas organizações não governamentais e órgãos públicos, para a 

implantação e barragens subterrâneas no Brasil não inclui a determinação da 

espessura total e variação lateral do depósito aluvionar,  provavelmente devido ao 

alto custo financeiro envolvido. Quando são realizadas as sondagens mecânicas, 

geralmente estão em número pequeno, não sendo suficientes para representar as 

irregularidades encontradas na superfície das rochas do embasamento que limitam o 

reservatório.  

Assim, os resultados destas sondagens invasivas e pontuais possuem um 

elevado grau de incertezas, acarretando, muitas vezes, em problemas construtivos e 

no sub ou super-dimenssionamento das reservas acumulas. 
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Figura 3.30.  Radargrama de uma seção transversal do canal fluvial. Contato 

do aluvial com o embasamento cristalino impermeável (A). Estimativa do volume 
do aluvião com os dois poços perfurados nas margens do aluvial (B). Poços 
posicionados em 2 pontos onde existia um soerguimento do embasamento (soleiras) 
(C). Poços perfurados em 3 pontos com soerguimento do embasamento (D). Melhor 
aproximação das irregularidades do aluvial e conseqüentemente melhor estimativa 
volumétrica (E). Comparação visual entre as áreas volumétricas (F).   

 
Schuster et al. (2004), ao estudarem a importância das irregularidades do 

embasamento cristalino, em relação as variações laterais dos aquíferos aluviais, 

concluíram que os efeitos da variação na elevação da base dos aluviões, são 

importantes e significativos para as cargas freáticas e vazões, que as variações 
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laterais destes reservatórios. Essa condição se justifica em função das aluviões serem 

extensos em comprimento e estreitos em largura. 

O resultado do imageamento do trecho do riacho do Pau Lavrado com GPR e os 

respectivos pontos de construção das barragens subterrâneas estão descritos na Fig. 

3.31. 

 
Figura 3.31 Comparação as diferentes etapas de locação de barragens subterrâneas 

com os métodos tradicionais e utilizando o GPR na sub-bacia do riacho Pau 
Lavrado/RN. 

 

Novamente, a barragem subterrânea BS3 é que permaneceu com o seu lugar 

inalterado (Fig.3.31), mesmo com a utilização do imageamento geofísico não invasivo 

(GPR). 
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Tendo como exemplo a locação da BS1, na sub-bacia do riacho Pau lavrado/RN, 

foi possível avaliar o uso do GPR para o processo de locação das barragens 

subterrâneas. Na Fig. 3.32 está representada a locação do septo impermeável da BS1 

com a utilização dos critérios tradicionais. Posteriormente foi realizada uma linha GPR 

longitudinal, seguindo o sentido do fluxo da água. Com o processamento do 

radargrama e posterior interpretação, detectou-se a existência do reposionamento da 

interceptação para um ponto 25 metros à jusante. Esta modificação possibilitou 

diminuir os custos de escavação, além de aumentar a sua área de acumulação hídrica.  

 

 

 
Figura 3.32 Processo de locação da barragem subterrânea BS1. Ponto locado a partir 

dos métodos tradicionais (A) e locação com a inclusão do método GPR (B). 
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 O conhecimento das características internas do corpo aluvionar, poderá ser 

utilizada como um importante instrumento de planejamento financeiro desta obra 

hidro-ambiental. Destacam-se neste contexto, os custos relacionados ao cálculo da 

estimativa do número de horas-máquina (retroescavadeira), para escavação da vala 

transversal que será revestida por uma lona impermeável. 

No modelo de construção de barragem subterrânea submersa (Costa & Melo, 

ano), por exemplo, onde não há obras de engenharia associada, além da própria 

escavação, este custo pode corresponder a mais de 80% do valor total da 

construção.  

 Nessa realidade, com o uso do GPR, realizou-se o trabalho de escavação, 

permitindo diminuir o número de horas utilizadas. Outro aspecto importante durante 

a fase de escavação do aluvião para instalação de uma barragem subterrânea é o 

reconhecimento da existência de água subterrânea e a determinação de sua 

profundidade (nível freático). Essa informação é essencial para a realização de um 

planejamento financeiro desta tecnologia. 

A presença de água subterrânea poderá implicar na adição de mais um 

componente orçamentário, relacionado com o rebaixamento do nível freático. Além  

disso, se alerta sobre a importância dos cuidados adicionais com a segurança dos 

trabalhadores e da obra, pela necessidade de escoramento ou outros procedimentos de 

segurança, para evitar o colapso das paredes da vala transversal. 

O imageamento com o método GPR possíbilita detectar a presença do lençol 

freático, dentro de múltiplos e ambíguos refletores, a uma profundidade de, 

aproximadamente, 8m (Nakashima et al. 2001). A água gera uma reflexão com maior 

energia em função da velocidade da onda eletromagnética decrescer, como também 

pela diferença das propriedades dieléticas do fluído em relação aos outros materiais 

existentes no local (Nobes et al. 2001). 
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3.16.1 Modelagem virtual 3D: o exemplo da BS1 

O resultado do imageamento com GPR e posterior interpretação e modelagem 

virtual 3D está sistematizado na Fig. 3.33. Assim, foi possível gerar a superfície 

topográfica, correspondendo ao nível do terreno e do embasamento da área escolhida e 

posicionar o septo impermeável no local que possibilitasse a maior capacidade de 

acumulação hídrica do reservatório.  

 

 

Figura 3.33 Etapas para geração do modelo virtual 3D do corpo aluvionar com a 
utilização do GPR do riacho Pau Lavrado/RN. Radargramas processados e 

interpretados (A). Contorno do embasamento cristalino gerado a partir da interpetração 
das linhas GPR (B) e Superfície externa do corpo aluvionar, correspondendo ao nível 

do solo também gerados com a interpretação das linhas GPR (C) e vista frontal do 
embasamento e topografia da área imageada (D). 

 

Toda a área da bacia de acumulação hídrica do reservatório foi imageada, 

fornecendo uma completa visualização das irregularidades do embasamento e do 

contato deste com a camada sedimentar  acima. 

Este imageamento virtual 3D do corpo aluvionar indicou que no local 

escolhido, a partir dos métodos tradicionais (ponto denominado de A), não era o mais 

 
 



205 
 

adequado, existindo a necessidade de que o septo impermeável fosse relocado para 25 

m mais jusante (ponto denominado B) (Fig. 3.34). 

Essa modificação gerada pela avaliação do modelo virtual 3D, possibilitou que 

houvesse uma diminuição dos custos de escavação em função do novo local indicado 

apresentar menor profundidade, além de gerar o aumento da área de acumulação 

hídrica dentro da bacia hidruálica da BS1.  

Desta forma, o imageamento da geometria interna do aluvião com GPR, pôde 

contribuir efetivamente para a identificação dos melhores reservatórios, ao longo da 

bacia hidrográfica, e consequentemente, otimizar o trabalho de locação das BS.  

Gauw et al. (2006), também encontrou resultados satisfatórios ao utilizar o GPR 

nos depósitos aluviais recentes do rio Assu/RN, para caracterização geométrica 

(interna e externa) e elaboração de um modelo determinístico virtual 3D. 

Assim, a locação de barragens subterrâneas com auxílio do GPR, apresenta-se 

como uma alternativa eficiente para a aquisição das geometrias (espessura e largura) 

do canal fluvial, podendo vir a ser utilizada para cubagem da capacidade de 

armazenamento do reservatório (barragem subterrânea). Essas informações aliadas 

ao conhecimento das taxas de recarga, fornecerão valiosas informações para a 

gestão e manejo sustentável da água, nestes reservatórios. 

Apesar do método GPR mostrar bons resultados para esse tipo de aplicação, ele 

apresenta algumas limitações. Limitações relacionadas às características físicas do 

meio (propriedades eletromagnéticas). Fala-se, por exemplo, quando as camadas 

arenosas apresentam-se com maiores teores de argila, umidade e/ou salinidade. Nesse 

caso, as profundidades de investigação ficam comprometidas, pois a energia da onda 

eletromagnética é altamente atenuada, impossibilitando-se, sua propagação, até as 

camadas mais inferiores (Lima Filho et. al. 2009). 
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Figura 3.34 Trecho do riacho Pau Lavrado/RN, onde foi realizado o 
imageamento do GPR para locação da BS1 (A). Imagem do embasamento e suas 
irregularidades a partir modelagem 3D (B).  Ponto de interceptação da BS1 locado de 
forma tradicional sem a utilização do GPR (C) e novo local indicado para construção 
do septo impermeável da barragem subterrânea (A’) a partir da utilização do GPR e da 
modelagem 3D do corpo aluvionar (D). 
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Na literatura sobre o uso de GPR existe uma vasta quantidade de autores que 

relatam os fatores limitantes para utilização do GPR (capacidade de atenuação do sinal 

eletromagnético emitido pelo equipamento). Desses fatores, destaca-se a salinidade e o 

conteúdo de argila, como os mais importantes (Keller 1987; Annan 2002).  

No entanto, Jol & Bristow (2003), afirmam que o GPR pode ser utilizado na 

presença de materiais condutivos (argila, silte e água salina), caso o alvo a ser 

detectado esteja relativamente superficial ou possuir um grande contraste com o 

material circundante, como é o caso do contorno do embasamento. Mesmo assim, 

pesquisas devem ser realizadas para testar os limites de utilização deste método em 

relação aos teores de sais e argilas encontrados nos aluviões do semiárido brasileiro. 

 

 

3.17 CONCLUSÕES 

 

        O uso do GPR dentro dos procedimentos para locação de barragens subterrânea 

na sub-bacia do rio das Cobras/RN, possibilitou o reposionamento dos locais de 

construção das barragens subterrâneas. Essas mudanças levaram a diminuição dos 

custos de escavação e ampliação da área de acumulação hídrica de todas as 5 

barragens subterrâneas construídas. 

       A metodologia proposta e utilizada para imageamento do corpo aluvionar com 

GPR e posterior geração da modelagem virtual 3D, mostrou-se plenamente eficiente 

nas condições estudas, constituindo-se num grande avanço para o processo de locação 

de barragens subterrâneas.  
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MODELAGEM VIRTUAL 3D E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS.  

 

 

RESUMO 

Apesar do crescente avanço na construção de barragens subterrâneas (BS), há poucos 
estudos de avaliação e monitoramento das barragens subterrâneas, após a sua 
construção. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar a 
qualidade da água em barragens subterrâneas localizadas na sub-bacia do Rio das 
Cobras, Rio Grande do Norte, situada no núcleo de desertificação do Seridó. Na 
presente pesquisa serão identificados quais os fatores que mais contribuem ou afetam a 
sua variabilidade salina. A qualidade e a variação do nível da água do aqüífero 
alivional de quatro barragens subterrâneas foram monitoradas, mensalmente, durante o 
ano de 2011(janeiro a dezembro). Também foi realizado o monitoramento da variação 
do nível da água a partir da utilização do Radar de Penetração no Solo (GPR), onde 
posteriormente foi gerado o medelo virtual 3D da área monitorada. Três destas 
barragens subterrâneas foram construídas em 2010 (BS1, BS2 e BS4,) e uma em 1987 
(BS3), com 27 anos de funcionamento. Os resultados mostraram que a acumulação da 
água e a salinidade nos reservatórios são fortemente afetadas pela posição espacial 
dentro da bacia hidrográfica (existência da área de recarga), pela presença de 
reservatórios superficiais (açudes à montante) e pela porosidade fissural  das rochas 
cristalinas presentes na área (micaxistos da Fm. Seridó). Com a utilização do GPR foi 
gerar o modelo virtual 3D visualizar toda a área de acumulação hídrica (bacia 
hidráulica) da barragem subterrânea estudada. 

 

Palavras-Chave: Salinidade. Semiárido. hidroquímica.  

 

3.18 INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por água para abastecimento humano está resultando na 

necessidade de que os países possam maximizar o uso de reservas hídricas até então 

pouco exploradas. Neste contexto, várias alternativas têm sido utilizadas, para 

melhorar o acesso e aumentar a disponibilidade de água, principalmente, para atender 

a demanda rural difusa existente, em regiões áridas e semiáridas (OAS, 1997). 
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No Brasil, uma das tecnologias que nos últimos anos tem aumentado em número 

de unidades construídas, são as barragens subterrâneas. Este crescimento ocorre 

principalmente em função da ampliação do financiamento público federal que passou a 

priorizar esta tecnologia, juntamente com a construção de cisternas, para atender a 

demanda hídrica das populações rurais difusas. 

Apesar destes significativos avanços quantitativos, há poucas investigações sobre 

impactos ambientais desta tecnologia, após a sua construção, envolvendo aspectos 

como: variação temporal e evolução da salinidade das barragens e a variação do nível 

da água nestes reservatórios subterrâneos. Tais elementos são importantes para 

garantir o uso sustentável da água pelas comunidades e famílias beneficiadas com essa 

tecnologia de captação e armazenamento de água de chuva. 

Estudos conduzidos por Blackburn et al. (2003); Montenegro et al. (2003) e 

Freitas (2003), trazem contribuições importantes para compreender a dinâmica da 

qualidade das águas das barragens subterrâneas. No entanto, estas investigações não 

incluem na sua avaliação um estudo integrando à geológia, com a posição espacial 

dentro das bacias hidrográficas. Diante disso, é fundamental a integração com os 

reservatórios superficiais e subterrâneos já existentes e a precipitação pluviométrica 

local, além do uso de técnicas de imageamento não invasivos como o Radar de 

Penetração no Solo (GPR). Assim, em face da importância desta obra hidro-ambiental 

para o fornecimento hídrico em função da sua aceitação junto às comunidades rurais, 

da sua capacidade de adaptação às variações ambientais locais e do baixo custo de 

implantação e manutenção, torna-se indispensável a realização de estudos que 

preencham esta lacuna ora existente. 

Dentro deste contexto, o presente estudo tem como objetivo, avaliar os fatores 

que mais afetam a variação sazonal da qualidade em barragens subterrâneas existentes 

na sub-bacia do rio das Cobras, RN, além de avaliar o uso do GPR para imageamento 

da varaiação do nível da água em barragens subterrâneas. 
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3.20  Caracterização da área de estudo 

Os estudos foram realizados na sub-bacia do rio das Cobras/RN, que é parte 

integrante da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Ocupa uma área de 159,13 km2, 

abrangendo os municípios de Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Jardim do Seridó, todos 

localizados na região Seridó (Porção Centro Sul) do Estado do Rio Grande do Norte 

(Fig. 3.35). 

O clima da região da área piloto é classificado, segundo critérios estabelecidos por 

Koppen, como Bsw`h` (Brasil 2002). A partir de informações oriundas da estação 

meteoreológica existente no município de Parelhas/RN, foi possível definir que o 

período de expectativa de chuvas vai de janeiro a maio, com uma precipitação média 

anual de 612,4 mm. Apresenta a  temperatura média anual de 26,1 com mínima de 21,1 

e máxima de 32,0. A evaporação potencial é de 1.552,4 mm/ano com um déficit hídrico 

anual médio de 940 mm ano-1 (RN 2009).  

Do ponto de vista geológico a sub-bacia é composta por rochas metamórficas do 

embasamento cristalino da Faixa Seridó, localizada no extremo nordeste da Província 

Borborema.  Nesta faixa ocorrem rochas supracrustais metamorfizadas e deformadas, 

durante o Neoproterozóico, que ocupa a porção superior do Grupo Seridó (Jardim de Sá 

1994). 

 
 



213 
 

Figura 3.35 

Localização da sub-bacia do rio das Cobras no contexto do Brasil e do estado do RN. 

 

O regime climatológico marcado por precipitações com forte intensidade, mal 

distribuídas e com elevada variabilidade espacial e temporal, confere a região uma rede 

de drenagem composta por rios e riachos intermitentes, onde o fluxo superficial só 

existe em um período curto dentro da estação chuvosa.  A litologia e o seu afloramento, 

de natureza impermeável, na maior parte da bacia, ocasiona elevadas taxas de 

escoamento superficial provocando o rápido carreamento da água precipitada para os 

aluviões. Essa característica climatológica e geológica gera a possibilidade de 

construção de pequenas obras hídricas, como barragens subterrâneas na região. 

A tectônica desta região está associada ao ciclo orogênico brasiliano (650 – 550 

Ma), que produziu um intenso plutonismo associado com zonas de cisalhamentos, 

correspondendo a uma área de centenas de quilômetros de extensão e 20 km de largura, 

com direção E-W e NE-SW. No cambro-ordoviciano, ocorreu o soerguimento, 

exposição e exumação das rochas e estruturas tardo-brasilianas, que juntamente com os 

processos neotectônicos de reativação propocionaram o desenvolvimento de estruturas 

frágeis (fraturas e falhas). 
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Tanto esses sistemas de falhas como o tipo de material que compõe o 

embasamento vai se refletir na maior ou menor capacidade de armazenamento de água 

em sub-superfície (barragens subterrâneas).  

Na região é comum a presença de fraturas sub-verticais com direção NE- SW e de 

micaxistos (Fm. Seridó) e presença de micaxistos  intemperização do supracitado 

material parental (citação). 

 

As rochas da unidade litoestratigráfica Fm. Seridó, afloram na maior porção da 

sub-bacia, abrangendo uma área de 127,81 Km² , representando cerca de 80% da área 

total. A litologia dominante é de micaxistos feldspáticos plagioclásios com fácies de 

médio a alto grau metamórfico, representada, notadamente, por biotita xistos 

granadíferos, podendo conter estaurolita (Fe,Mg)2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2, cianita, 

andalusita, cordierita Mg2Al4Si5O18 e sillimanita Al2SiO5. Ocorrem sítios restritos de 

fácies de baixo grau metamórfico, constituídas, preferencialmente, por sericita-clorita-

biotita xistos, podendo conter sericita-clorita xistos, filitos e metassiltitos (Angelim 

2007). 

 

3. 20 MATERIAL E MÉTODOS 

3.20.1 Monitoramento da salinidade antes e com as barragens em funcionamento 

Para realização do monitoramento da salinidade foram selecionadas 3 barragens 

subterrâneas (BS1, BS2 e BS4). Essas barragens foram construídas em 2010, todas em 

seu primeiro ano de funcionamento, além uma barragem subterrânea (BS3), com 27 anos 

de funcionamento. Tais barragens estão localizadas no alto, médio e baixo curso, 

conforme Fig. 3.36. 

No final da estação seca de 2010, quando as barragens já haviam sido 

construídas, foi realizada a primeira coleta. As outras duas coletas foram realizadas no 

final da estação chuvosa e seca de 2011. Com este procedimento foi possível avaliar o 

comportamento da salinidade no período, tendo o ano de 2010, como background. 
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Figura 3.36 Localização das barragens subterrâneas monitoradas na sub-bacia do rio 

das Cobras/RN.  

3.20.2  Monitoramento mensal da salinidade e da variação do nível da água. 

Essa etapa da pesquisa foi realizada em três barragens subterrâneas, sendo todas 

construídas em 2010. Durante os meses de janeiro a dezembro de 2011, foi realizado o 

monitoramento da flutuação do nível da água em poços  amazonas existentes dentro da 

bacia hidráulica com a utilização do medidor manual de nível. A salinidade foi 

mensurada através do condutivímetro portátil modelo Oakton PC 10 series. 

Os critérios para escolha das barragens subterrâneas monitoradas foram: a) 

posicionamento da barragem subterrânea em relação às áreas de nascentes e ao curso do 

rio principal (alto, médio e baixo cursos); b) proximidade com barragens superficiais 

(açudes), para avaliação da influência da integração das águas superficiais e 

subterrâneas; b) tempo de construção e funcionamento e  c) controle na exploração de 

água. 
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 Todas as amostras coletadas, conforme descrito por Holanda et al. (2010), no 

final do período seco de 2010 e 2011, foram acondicionadas em recipientes plásticos. 

Após este procedimento, estas foram conduzidas ao Laboratório de Solos e Água da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Nesse foram 

analisadas suas propriedades químicas seguindo a metodologia proposta pela Embrapa 

(1999). 

 

3.20.3 Imageamento com GPR e modelagem virtual 3D  

 O GPR é um método geofísico que permite o imageamento contínuo não 

invasivo em sub-superfície rasa. Esta técnica já vem sendo utilizada em vários ramos da 

ciência (geologia, hidrogeologia, engenharia civil, arqueologia, etc), pois permite a 

aquisição rápida em campo, e posterior tratamento das informações em software 

específicos.  

 O seu princípio de funcionamento (Figura 3.37), reside na emissão de pulsos 

eletromagnéticos, através de antena geradora, que se propagam em sub-superfície e em 

função das diferenças das propriedades dielétricas dos materiais existentes 

proporcionando diferentes respostas. Estas informações são captadas por uma antena 

receptora e armazenadas na unidade de controle central, gerando um radargrama (Annan 

2009).  

Para realização desta parte da pesquisa foi selecionada a barragem subterrânea 

(BS1), onde foi realizado o imageamento da área compreendida pela sua bacia hidráulica. 

Teve como finalidade detectar as irregularidades do embasamento, o pacote sedimentar 

e a presença do nível da água. 
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Figura 3. 37. Princípio de funcionamento do GPR.   

O equipamento utilizado foi o modelo Sir 3000 da Geological Survey Inc (GSSI) 

com antenas blindadas, conectores resistentes, placas eletrônicas revestidas e seladas, 

blindagem para eliminar interferências geradas sobre o solo. Operam em temperaturas 

entre 20 a 50 0C. Foram utilizadas antenas com frequência central de 200 Mz, seguindo 

o grid descrito na fig. 3.38. Após a aquisição em campo, os dados foram inicialmente 

processados no software Reflex 5.0. Na etapa seguinte, os radargramas foram 

exportados e interpretados no software Opendtect v 4.4.0, onde foi criado o modelo 

virtual 3D do corpo aluvional imageado. 
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Figura 3.38 Grid Utilizado para imageamento da área de influência da bacia hidráulica 

barragem subterrânea BS1. 

 

3.23 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.21.1  Caracterização hidroquímica das barragens subterrâneas 

Analisando o comportamento da CE na primeira coleta realizada no final da 

estação seca de 2010, observa-se um aumento da CE no sentido nascente foz (BS1 a 

BS4), existindo um ajuste a função linear com R2 = 0,911 (Fig. 3.40). Tanto na 

segunda coleta, realizada no final do período chuvoso de 2011, quando as barragens 

estavam com o máximo da sua capacidade e diluição, quanto na terceira coleta 

subsequente, realizada no final de 2011, primeiro período seco após a construção das 

barragens subterrâneas, o aumento da salinidade no sentido nascente foz, deixou de 
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existir, passando a existir um baixo ajuste da função linear com R2 = 0,00058 e R2 = 

0,2687 respectivamente (Fig. 3.39). 

 

 

Figura 3.39 Avaliação da CE em barragens subterrâneas localizadas ao longo da sub-
bacia do rio das Cobras/RN. Em A: padrão de crescimento da salinidade ao longo das 
barragens subterrâneas monitoradas no final da estação seca de 2010, B e C: padrão de 
crescimento da salinidade no final da estação chuvosa e seca de 2011.   

Tal fato pode ser explicado pela entrada em funcionamento das barragens 

subterrâneas, que ao iniciar acumulação hídrica, produziram uma mudança na 

dinâmica natural existente em termos de presença, acumulação e diluição dos sais. 

Nessa situação, a salinidade passa a ser fortemente influenciada por fatores específicos 

de cada local, relacionados à capacidade de acumulação, integração com a água 

superficial acumulada e a recarga existente em cada barragem subterrânea. 

Ainda em relação à Fig. 3.39, também se destaca que os pontos de amostragem 

BS3 e BS4 localizados mais a jusante da bacia (com maior área de recarga), 
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demonstraram um maior efeito da diluição nos períodos de chuva e uma significativa 

redução dos níveis de salinidade. 

Outro aspecto merece ser destacado. É o padrão linear do aumento da salinidade 

nas barragens subterrâneas estudadas, mesmo existindo uma destas barragens 

subterrâneas (BS3) que possui mais de 27 anos de construção, em relação às demais 

construídas em 2010, com apenas um ano de funcionamento. O Controle da salinidade 

na BS3, deve-se, provavelmente, a frequência do uso da água para o consumo 

doméstico de 5 famílias que retiram mensalmente cerca de 270 m3 mês-1. 

Os resultados apontam que não existe, necessariamente, a intensificação dos 

processos de salinização com a construção de uma barragem subterrânea. Assim, se 

evidencia que o processo de salinização pode ser intensificado, caso não exista o 

consumo contínuo, ou a renovação da água e a consequente retirada dos sais menos 

solúveis das barragens subterrâneas.  

O resultado demonstra, também, a importância do manejo da água para 

manutenção e controle dos íons e da salinidade, mesmo em barragens subterrâneas 

antigas localizadas em área propensas ao maior acúmulo de sais. Blackburn et al. 

(2003), ao estudarem o uso da água em uma barragem subterrânea no semiárido 

pernambucano, constataram que a retirada ou consumo da água para uso na irrigação, 

reduziu a salinidade da água. Os autores citam que a presença de cursos d´água com 

deságue próximo e a existência de depressões, podem influenciar na salinidade. 

 

3.21.2 Monitoramento da variação do nível da água e da salinidade em barragens 

subterrâneas 

O comportamento da CE e da variação do nível da água (VNA) na BS1 está 

exposto na Fig. 3.40. A BS1 apresentou um comportamento de diminuição da CE, 

entre os meses de janeiro a março em função do período de chuvas na região. A partir 

de abril predominou o aumento gradativo da CE, chegando ao mês de dezembro com a 

salinidade de 850 µS cm-1. Com relação à VNA, em janeiro o reservatório recebe um 

aporte hídrico proveniente das recargas de precipitações registradas no período, 

existindo entre os meses de março a maio uma estabilização desta flutuação. 
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Figura 3.40 Variação do nível da água e da CE na BS1 monitorada na sub-bacia do rio 
das Cobras/RN.  

 

No mês de maio inicia uma redução do nível da água no reservatório, 

culminando em dezembro, com o quase completo esvaziamento da barragem 

subterrânea. Como a diminuição do nível freático foi concomitante ao aumento da 

salinidade, estabelecendo-se uma relação em que a diminuição freática levou a 

precipitação dos íons existentes, sob a forma de sais. Assim, essa variação dos níveis 

da salinidade está respondendo, diretamente, a gradativa diminuição dos níveis da 

água no reservatório (Fig.3.40). 

A redução gradativa dos níveis de água na BS1 pode ser atribuída a não 

ocorrência de recarga no reservatório subterrâneo, a partir do fim das chuvas, em 

função da sua proximidade com as nascentes (Fig. 3.41). Normalmente, os aquíferos 

aluviais possuem, no seu alto curso (área mais próximas as nascentes), limitado 

potencial de recarga e são facilmente afetados por períodos secos ou por grandes 

explorações (Apaydin 2009). 
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Figura 3.41 Localização da BS1 no alto curso, próximo as nascentes, na sub-bacia 
do rio das Cobras/RN. A: divisores d’ água e área das nascentes do rio das Cobras/RN 
e B: início da área aluvionar do rio das Cobras/RN.   

Costa (2004) evidenciou a importância de não se construir barragens 

subterrâneas próximas as nascentes em função da limitada área de recarga. Cirilo et al. 

(2003), ao realizar a avaliação de barragens subterrâneas construídas no Estado de 

Pernambuco, também apontou a limitada área de recarga como uma das causas 

principais do insucesso de barragens subterrâneas naquele estado. 

Já relacionado à BS2, se observa que ocorreu um comportamento da evolução da 

CE e da VNA, diferente do padrão apresentado na BS1. Enquanto nessa, a partir do 

mês de junho, existiu um padrão de crescimento da CE inverso ao da variação do nível 

da água (Fig. 3.39). Na BS2, a partir do final deste período, ocorreu um decréscimo 

gradual de ambos até o mês de outubro, quando o nível da água continua a cair e a 

salinidade passa a ter uma tendência de aumento (Fig. 3. 42). Até o mês de julho o 

padrão é o aumento do nível freático, em resposta a precipitação observada, 
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acompanhado por um decréscimo da CE da água. Porém, a partir de julho observa-se 

uma mudança, em que a diminuição do nível da água foi, também, acompanhada pela 

redução da salinidade. No mês de outubro, a CE passa a ter um comportamento de leve 

aumento enquanto o nível freático continua a cair. 

 

 
Figura 3.42 Evolução da CE a da Variação do nível da água na barragem subterrânea 
2, sub-bacia do rio das Cobras/RN.  

 

Outra característica verificada foi à baixa amplitude de variação do nível da água 

e da CE nesta barragem subterrânea. Diferente da BS1, não se observou resposta 

significativa dessas duas variáveis ao início das precipitações na região. Essa 

característica específica pode ser explicada pela presença do açude (Fig. 3.43) 

existente à montante desta barragem subterrânea que impede a recarga imediata a 

partir do início das chuvas. 
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Figura 3.43 Localização da BS2 em relação à sub-bacia do rio das Cobras/RN. A: 
localização do açude Cobras e B: localização da BS2 

 

Com relação a BS4 se observou que o início das chuvas marca o período de 

aumento do nível da água e uma redução da CE, com um padrão de crescimento de 

ambas, bem similares ao apresentado na BS1. Porém, nessa barragem subterrânea foi 

possível observar que após um aumento inicial da CE, existiu uma estabilização desta 

variável ao longo do restante do ano (Fig. 3.44). Observa-se que o ritmo de 

crescimento do nível da água é bem superior ao da CE que se mantém sem grandes 

variações. 
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Figura 3.44 Evolução da CE a da Variação do nível da água na barragem subterrânea 
4, sub-bacia do rio das Cobras/RN.  

 

Dois aspectos merecem ser destacados para a barragem subterrânea 4. O primeiro 

foi a grande redução da CE observada, chegando ao mês de dezembro com a menor 

salinidade da água (CE = 813 µS cm-1), entre as 3 barragens monitoradas. Salienta-se 

que no início do monitoramento esta barragem subterrânea apresentava as maiores 

salinidades. Já o segundo foi que entre o início do monitoramento (janeiro de 2011), e 

o final (dezembro de 2011), se observou um aumento do nível da água em 0,87 m na 

barragem subterrânea (Fig. 3.44). 

Analisando conjuntamente o comportamento da variação do nível da água das 

barragens (BS1, BS3 e BS4) ao longo do ano de 2011, observa-se que existiu uma 

menor variação da CE e, consequentemente, também as menores amplitudes de 

variação do nível da água na BS2 (Fig. 3.45A). A VNA acumulada nessa barragem 

subterrânea foi próxima de 0,57 m, bem diferente dos níveis encontrados nas outras 

barragens subterrâneas que não sofreram tal influência direta (BS1 = 2,85 m e BS3 

=3,08 m). A razão desta baixa variação pode ser explicada pelo controle do fluxo 

subterrâneo que o açude localizado a montante, exerceu sobre essa barragem 

subterrânea. Assim, mesmo em anos com precipitações acima da média histórica, 

como foi o caso de 2011, os níveis de salinidade nos períodos logo após as chuvas, 
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quando era de se esperar uma diminuição, são bem similares aos encontrados nos final 

dos períodos secos. 

Raju et al (2006), estudando o comportamento da variação do nível da água em 4 

diferentes barragens subterrâneas construídas no rio Swarnamukhi (Sudeste da Índia). 

esse rio  encontraram diferentes níveis de variação do nível em função das taxas de 

recarga, consumo da água existente, etc. 

Para a BS4 se verificou a maior amplitude de variação da CE entre as três 

barragens subterrâneas monitoradas (Fig. 3.45B). No mês de janeiro a salinidade 

estava em 1.875 µS cm-1, chegando a dezembro com 813 µS cm-1, o que correspondeu 

a uma redução na ordem de 1.062 µS m-1 após a construção da barragem subterrânea. 

Observou-se que, com o início do período seco na região (mês de junho), ocorreu uma 

estabilização da CE que perdurou até o final deste período, mesmo com uma redução 

do nível da água na bacia hidráulica (Fig. 3.45B). 

A BS1 apresentou a menor CE durante a quase totalidade do monitoramento 

(janeiro a dezembro). Essa tendência só é modificada a partir do mês de dezembro 

quando a salinidade desta ultrapassa a da BS2, coincidindo com os menores níveis de 

água nesse reservatório que decrescem para valores inferiores aos encontrados na BS2 

(Fig. 3.45A). 

Esse comportamento reforça a tese de que existe um nível mínimo de água em 

cada barragem subterrânea que provoca a diluição dos sais. Este comportamento 

ocorreu no BS4, no final do inverno em junho de 2011. Nesse mesmo período, ocorreu, 

também, um processo de rebaixamento do nível da água sem que tenha existido um 

aumento da salinidade, tendo havido uma estabilização da CE com valores próximos a 

800 µS cm-1 (Fig. 3.45A). 
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Figura 3.45 Evolução da CE e precipitação pluviométrica (A) e variação do nível da 
água e precipitação pluviométrica (B) das barragens subterrâneas monitoradas  ao 
longo da sub-bacia do rio das Cobras/RN. 

 

Convém ressaltar alguns aspectos importantes que podem explicar o 

comportamento da variação do nível da água e da CE nas barragens estudadas. O 

primeiro deles é que no início do monitoramento, os valores da CE seguiam o padrão 

de crescimento no sentido nascente-foz ou montante-jusante, onde a BS1 era o ponto 

mais montante a BS4 o mais jusante. 

A 

B 
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Porém, no decorrer do monitoramento percebeu-se que outros fatores como: 

presença de açudes a montante e a maior ou menor taxa de recarga, exercia forte 

influência na dinâmica observada da flutuação do nível da água e CE, após a 

construção dos barramentos subterrâneos. 

 A partir do mês de junho de 2011, tem início a redução gradual do nível da água, 

mesmo que com intensidades diferenciadas, principalmente no caso da BS2, o que 

sugere a não estanqueidade dos reservatórios. 

Dois fatores podem ter causado tal fato, sendo o primeiro  relacionado às perdas 

pelo septo impermeável (lona plástica de 200 micras,), utilizado para barrar a 

passagem da água. Cirilo et al. (2003) frisou, em estudo de monitoramento de 

barragens subterrâneas, que problemas relacionados à colocação do septo impermeável 

(lona plástica de 200 micras), é um dos principais fatores de insucesso de barragens 

subterrâneas. 

O segundo, e mais provável, decorre da existência de fraturas, muito comuns no 

embasamento cristalino da região na qual a sub-bacia está inserida, localizada sob 

influência de micaxistos metamorfizados da Fm. Seridó. Para Silva (2003), este tipo de 

rocha possui foliações geralmente verticais o que facilitaria as perdas nos 

reservatórios, tornado possível que a água acumulada nas barragens subterrâneas 

alimente o aquífero fissural e mantenha as águas deste reservatório com níveis de 

salinidade inferiores a outras regiões do estado do RN. 

Na faixa Seridó, porção Oeste da província Borborema, o faturamento tardi-

brasiliano possui forte mergulho com lineamentos de estiramento e zonas miloníticas 

transcorrente. Ao mesmo tempo, existe um consenso sobre a importância das 

estruturas frágeis (fraturas) na criação de espaços abertos nas rochas, permitindo a 

cumulação de reservas hídricas no cristalino. Outras estruturas importantes são os 

planos de foliações e zonas miloníticas. Estas últimas, mesmo sendo dúcteis, podem 

ser abertas quando reativadas por processos de descompressão ou intemperismo, 

próximos a superfície (Nascimento da Silva 2004). 

Tanto esse sistema de falhas como o tipo de material que compõe o embasamento 

vai se refletir na maior ou menor capacidade de armazenamento de água. A presença 

 
 



229 
 

de fraturas sub-verticais com direção NE- SW, como nos micaxistos da Fm. Seridó, 

vai ser reflexo da direção destas tensões acima descritas. 

Fraturas de alto ângulo de mergulho ou sub-verticais, são de ocorrência 

predominante na província Borborema. Decorre da cinemática distencional (pré-

cambriana) e no rifeteamento (cretácio). Assim, as rochas como xistos e gnaises 

bandados, tendem a ter maior anisotrapia em função de possuírem faturamento mais 

densos  e com dimensões mais reduzidas (Jardim de Sá et al. 2008). 

No que se refere ao processo de locação das barragens subterrâneas, se faz 

necessário que esta condição de faturamento do embasamento cristalino, que servirá de 

substrato para o reservatório seja observada com maior atenção. 

 

 

3. 21.3  Modelagem virtual 3D da barragem subterrânea BS1 

Com relação à modelagem 3D, a Fig. 3.46 reapresenta os resultados da 

modelagem realizada na barragem subterrânea (BS1) localizada na comunidade Lajedo 

no município de Carnaúba dos Dantas/RN, construída no ano de 2010. Foi possível 

identificar o comportamento do embasamento e as suas irregularidades, assim como da 

superfície externa, correspondendo ao nível do solo e a espessura do pacote sedimentar 

ao longo de toda a área imageada.  

Encontrou-se na área uma espessura mínima do corpo aluvionar de 1,80 m o 

que situa essa barragem subterrânea dentro do limite proposto por Costa (2004), que 

recomenda o depósito aluvial com, no mínimo, de 1,5 m em sua calha viva para 

justificar a implantação de uma barragem subterrânea. O fato desta barragem 

subterrânea se situar próximo as nascentes ou cabeceiras do rio, certamente contribuiu  

para  que a espessura do pacote sedimentar não fosse significativo ao longo da área. 
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Figura. 3.46 Etapas do processo de modelagem virtual 3D da barragem 

subterrânea (BS1). Grid contendo linhas transversais e longitudians, representadas 
pelos radargramas processados e interpretados (A). Geração da superfície do 
embasamento a partir da interpretação dos radargramas (B). Geração da superfície 
externa do corpo aluvionar (C) e vista frontal da área de acumulação da BS1, 
correspondendo a aos limites do embasamento e da superfície externa (D).  

 

Sobre as irregularidades do embasamento cristalino, Schuster et al. (2004), ao 

estudarem a importância dessas irregularidades do embasamento cristalino, em relação 

as variações laterais dos aquíferos aluviais, concluíram que os efeitos da  elevação da 

base dos aluviões, são muitos mais importantes e significativos para as cargas freáticas 

e vazões que as variações laterais destes reservatórios. Essa condição se justifica em 

função das aluviões serem extensos em comprimento e estreitos em largura. 

Outro fator importante é que as irregularidades do embasamento influenciam 

diretamente na capacidade de armazenamento do reservatório subterrâneo. Desse 

modo, o conhecimento destas irregularidades, a partir da perfilagem GPR, torna-se um 

estratégico componente para gestão  da água armazenada no reservatório subterrâneo. 

No trecho imageado, que possui 700 m de comprimento, se detectou um 

desnível de 2% do embasamento. Esse dados estão acima dos encontrados por 

Schuster et at. (2004), que a partir de sondagens mecânicas pontuais realizadas no 

riacho Chafariz, localizado no município de Santa Luzia semiárido paraibano, 
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chegaram a um desnível do embasamento de 0,25 %. Nilsson, (1988), recomenda que 

gradientes situados entre 0,2 e 4% como limites para construção de barragens 

subterrâneas. Esse mesmo autor relata a possibilidade de ocorrência de diques naturais 

que podem comprometer a viabilidade das barragens subterrâneas construídas.  

Costa (1987) chama a atenção para este tipo de soerguimento natural do 

embasamento denominado de “soleira” como uma situação indesejável para um local 

onde se pretenda construir uma barragem subterrânea. 

O fator que deve influenciar fortemente na inclinação do embasamento é a 

proximidade com as áreas de nascentes, gerando inclinações mais acentuadas e 

provocando uma diminuição da área de acumulação, ou bacia hidráulica da barragem 

subterrânea construída.  

 

3.21.3.1 Imageamento do Nível da água na BS1 

 

         Além da irregularidade do embasamento e pacote sedimentar com o 

imageamento com GPR, foi eficiente para identificação do nível da água no 

reservatório, conforme Fig. 3.47.  

Com esse  procedimento, identificou-se o nível do lençol freático e toda a área de 

influência da bacia hidráulica da barragem subterrânea. Esses resultados corroboram 

com Annan (2004), que atribui a boa sensibilidade do GPR para mapear o nível da 

água e a sua variação temporal. Nakashima et al. (2001), conseguiu detectar a presença 

do lençol freático dentro de múltiplos e ambíguos refletores a uma profundidade de 

aproximadamente 8 m.  

Nobes et al. (2001), corrobora com essa afirmação ao citar que o nível da 

água gera um uma reflexão com maior energia em função da velocidade decrescer no 

nível da água, como também pela diferença das propriedades dieléticas do fluído em 

relação aos outros materiais existentes no local. Ainda sobre a utilização do GPR para 

imageamento do nível água. Bentley (2002) afirma que experiências teóricas e análises 

de campo indicam que, em circunstâncias favoráveis a elevação dos lençóis freáticos 

superficiais, podem ser estimados com uma precisão na ordem de 0,20 m. 

 
 



232 
 

 

 

Figura 3.47 Imageamento 3D, através do uso do GPR, para monitoramento 
da BS1 localizada na sub-bacia do rio das Cobras/RN. Imageamento do embasamento 
cristalino da área da bacia hidráulica (A). Imageamento da superfície topográfica 
(nível do solo) e embasamento cristalino (B). Vista frotal do reservatório, resaltando o 
nível da água no momento do imageamento (C) e vista lateral da bacia hidráulica da 
barragem subterrânea monitorada (D). 

 

No caso do uso do GPR para o processo de locação em área onde exista um 

nível freático elevado, em função do processo de recarga existente nesse local, será 

possível determinar a sua posição, e com isso, prever custos adicionais advindos da 

necessidade de rebaixamento do nível da água. Além desse fator, cuidados adicionais 

com as pessoas envolvidas com o processo de construção poderá repercutir, em 

aumento nos custos financeiros da obra. Desta forma, as informações geradas com o 

imageamento prévio serão de fundamental importância para o planejamento do 

processo de construção de uma barragem subterrânea. 

Portanto, será possível propor um modelo de gestão sustentável do aquífero, 

permitindo que seja realizado um planejamento que leva em consideração a 
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disponibilidade hídrica local com as necessidades das comunidades rurais, de forma a 

assegurar o acesso à água durante o período mais crítico do ano.  

 

3.22  CONCLUSÃO 

         A acumulação da água e a salinidade nos reservatórios são fortemente afetadas 

pela posição espacial dentro da bacia hidrográfica (existência da área de recarga), pela 

presença de reservatórios superficiais (açudes à montante) e pelos planos de fraturas 

das rochas presentes na área (micaxistos da Fm. Seridó). 

A precipitação pluviométrica e o manejo da água nas barragens subterrâneas, 

exercem forte influência nos níveis de salinidade nos períodos secos do ano. 

       Ao final do primeiro ano de funcionamento a barragem subterrânea BS4 

apresentou significativa redução da salinidade, quando comparado aos resultados 

encontrados no período anterior a sua entrada em funcionamento 

        Com a utilização do GPR foi possível gerar um modelo virtual 3D do corpo 

aluvionar, correspondente a bacia hidráulica da BS1  e  visualizar as irregularidades do 

embasamento, o espaço ocupado pelo pacote sedimentar e o nível freático do 

reservatório.  O GPR se mostrou eficiente no imageamento da água existente na 

barragem subterrânea, sendo indicado para o monitoramento da flutuação do nível da 

água nestes reservatórios. 
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Capítulo 4 – CONSIDERAÇÕES E RECOMEMDAÇÕES FINAIS   

 

Ao longo do histórico de utilização das barragens subterrâneas no semiárido 

brasileiro, sempre prevaleceu à lógica da sua construção sem o devido cuidado de 

situar esse procedimento no contexto da bacia hidrográfica a qual esta obra esta 

inserida. Essa situação, associada a não realização de um planejamento prévio a sua 

construção, pode acarretar problemas de diversas ordens e o insucesso no uso desta 

tecnologia, em muitos casos. Nos projetos onde esta tecnologia é efetivada, em larga 

escala, sem o devido envolvimento das famílias e das comunidades locais, essa 

situação ganha contornos, ainda mais evidentes.  

Nesta pesquisa a primeira premissa geral é a insuficiência dos atuais métodos de 

locação de barragens subterrâneas em gerarem informações necessárias para que esta 

obra hídro-ambiental possa, efetivamente, cumprir a sua função social e produtiva 

perante a população rural difusa no semiárido brasileiro. Fala-se, sobretudo, no que 

concerne a quantidade e a qualidade da água disponibilizada. 

Neste contexto,  destaca-se a introdução de novas técnicas que possam auxiliar 

no processo de planejamento e execução das barragens subterrâneas. Os estudos 

prévios a construção, foram realizados ao longo da sub-bacia do rio das Cobras/RN, 

sendo fundamentais para subsidiar o processo de locação e o uso posterior da água nas 

barragens subterrâneas.  

Torna-se importante frisar que mesmo não tendo sido objeto de aprofundamento 

na pesquisa realizada, o processo de mobilização social (envolvimento das 

comunidades e famílias), torna-se condição sinequanon para o sucesso de uma 

barragem subterrânea. Assim, na metodologia se recomenda que este componente 

esteja presente. 
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4.1 Metodologias de construção de barragens subterrâneas 

Os últimos estudos que sistematizaram as diferentes metodologias de construção 

de barragens subterrâneas remontam do final de década de 80. Porém,  ao longo dos 

últimos anos essa tecnologia passou por um processo de diferenciação, em termos de 

métodos de construção, que possibilitou ampliação da sua difusão no semiárido 

brasileiro.  

 Partindo dos estudos já realizados sobre as barragens subterrâneas existentes no 

semiárido brasileiro, pode ser proposto o enquadramento das diferentes metodologias 

como submersas e submersíveis, com as seguintes sub-divisões: 

- Barragens subterrâneas submersas: modelo Costa & Melo 

- Barragem subterrânea submersível: modelo Asa Brasil, Embrapa e Serra Negra do 

Norte.  

Cada metodologia de construção possui características específicas de ordem 

construtiva que interferem, diretamente, na sua capacidade de acumulação e 

fornecimento hídrico para as populações locais. Apesar de se apresentarem com 

diferenças construtivas bem significativas, atualmente as metodologias de construção 

de barragens subterrâneas não têm sido realizadas de forma a potencializar as 

limitações ambientais e sociais locais no contexto das bacias hidrográficas. 

Cada organização que trabalha a divulgação dessa tecnologia, vem adotando um 

modelo específico, ao invés de analisar qual o tipo de barragem subterrânea (variação 

construtiva) se adequa a realidade local. Por outro lado, essas variações demonstram o 

potencial que esta tecnologia possui, de se adequar as diferentes realidades existentes 

no semiárido brasileiro. De outra parte, em muitos casos, deixa-se de fazer uma 

barragem subterrânea por desconhecimento das metodológicas existentes.  

Por fim, recomenda-se uma integração entre as diversas organizações que 

trabalham com esta tecnologia, de forma a potencializar o uso desta alternativa nas 

bacia e sub-bacia hidrográficas existentes no semiárido brasileiro. 
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4.2 Estudos prévios ao processo de construção das barragens subterrâneas 

4.2.1 Caracterização física das bacias e sub-bacias hidrográficas 

A avaliação dos parâmetros físicos da sub-bacia, morfometria e o perfil de 

equilíbrio devem ser a primeira informação levantada, quando do processo de 

planejamento.  

Estas informações por si só, não são definidoras dos locais específicos para 

construção das barragens subterrâneas, mas já são indicadoras de como cada variação 

de modelo de construção de barragem subterrânea pode ser adotada, dentro de trechos 

específicos das bacias hidrográficas. Nos trechos com predominância de processos 

erosivos deve-se indicar a construção de modelos de barragens subterrâneas 

submersíveis que acumulam sedimentos e aumentam, gradativamente, a capacidade de 

acumulação hídrica, que seja em nível de solo e pela formação de aquífero com o 

passar dos anos.  

Devem-se levar em consideração as características construtivas e a competência 

do rio ou riacho no setor analisado. Assim, nos rios principais, mesmos nos trechos 

com predominância de erosão, não se recomenda o uso de metodologias de construção, 

sem o devido reforço na sua estrutura de concreto, além da integração de estudos 

topográficos e pluviométricos.  

Já nos trechos onde predominarem os processos de agradação, por existir maiores 

pacotes sedimentares, devem indicar as metodologias que acumulam maiores 

quantidades de água e formam aquífero. Porém, como já frisado, este nunca deve ser o 

utilizado como indicador único e isolado para definição do local de construção das 

barragens subterrâneas.  

 

4.2.2 Caracterização hidroquímica de fontes superficiais e subterrâneas 

 Os estudos hidroquímicos se mostraram importantes como fonte de informação 

preliminar das características das águas encontradas ao longo da sub-bacia. Constitui-

se em mais um instrumento de planejamento e de definição de medidas mitigadoras e 
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preventivas no que concerne, tanto o processo de locação, quanto no uso posterior da 

água nas barragens subterrâneas. 

Na sub-bacia do rio das Cobras/RN, foi possível chegar as seguintes conclusões, 

ao analisar os resultados da investigação das fontes superficiais e subterrâneas:  

 Não se observou indícios de contaminação antrópica ao longo da sub-bacia do Rio 

das Cobras/RN, utilizando-se como critério os níveis de NO-24, existindo  predomínio 

de águas sódicas (cátions) e bicarbonatada e cloretada (ânions). 

 A variação da precipitação pluviométrica e a posição espacial são fatores que 

exercem forte influência da salinidade da água encontrada em reeservatórios 

superficiais na sub-bacia do rio das Cobras/RN. Pode-se acrescentar que o tamanho do 

reservatório, capacidade de diluição,  e a renovação continua da água armazenada, são 

fatores importantes no controle da CE. 

 O principal mecanismo controlador, entrada do Na+ está relacionada a interação 

rocha-água, através da interação das partículas coloidais com os íons dissolvidos na 

água (troca de cátions), tendo este íon uma forte influência nos valores da CE 

 Os pontos de amostragem de águas subterrâneas existentes no baixo curso, tendem 

a possuir salinidade menores quando comparados os do médio e baixo cursos. Porém, 

os efeitos da diluição ocasionada pelas precipitações pluviométricas podem levar a Ce 

a níveis aceitáveis nos anos de precipitação dentro da média histórica, nestas duas 

porções da sub-bacia.  

 No caso da sub-bacia em questão, quando se analiza o rio principal, existe uma 

propenção para que as barragens subterrâneas construídas no alto curso, possuem 

menores problemas com salinização, quando comparado com as do médio e alto curso. 

Assim, medidas mitigadoras devem ser adotadas quando do processo de locação 

das barragens subterrâneas, principalmente no baixo curso.  

 

4.2.3 Uso do GPR para o processo de locação de barragens subterrâneas 

 

Os métodos até então utilizados para o processo de locação de barragens 

subterrâneas se mostram limitados. Esses métodos, não geram, ou quando muito, 

 
 



241 
 

disponibilizam informações pontais, sobre o corpo aluvionar, onde se pretende 

construir as barragens subterrâneas.  

Assim, com os procedimentos metodológicos propostos e executados para 

utilização do GPR, método geofísico de imageamento contínuo e não invasivo, obteve-

se informações sobre o comportamento das irregularidades do embasamento, que, 

quando associadas as da superfície topográfica gerou um modelo virtual 3D da área 

imageada. De posse destas informações foi possível indicar com um grau de 

confiabilidade muito grande o melhor local para escavação e colocação do septo 

impermeável que impedirá, ou retardará o fluxo da água  

 Desta forma, constata-se que a metodologia proposta para o uso do GPR na sub-

bacia do rio das Cobras/RN, representou um significativo avanço tecnológico para o 

processo de locação desta tecnologia. É oportuno frisar que se faz necessário que 

outras pesquisas sejam realizadas com o objetivo de testar o GPR em diferentes 

contextos, onde existam maiores quantidades de argila e de sais. 

 

4.3 MONITORAMENTO DAS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS APÓS A 

SUA CONSTRUÇÃO 

 

Além dos aspectos inerentes ao processo de planejamento anterior a construção, 

torna-se fundamental entender como a dinâmica de funcionamento das barragens 

subterrâneas pode ser afetada pelos diversos fatores específicos (área de recarga, 

integração com reservatórios superficiais, etc). 

A partir do monitoramento das barragens subterrâneas é possível concluir que: 

     A acumulação da água e a salinidade nos reservatórios são fortemente afetadas pela 

posição espacial dentro da bacia hidrográfica (existência da área de recarga), pela 

presença de reservatórios superficiais (açudes à montante) e pelos planos de fraturas 

das rochas presentes na área (micaxistos da Fm. Seridó). 

    Os resultados do presente estudo também evidenciam que a precipitação 

pluviométrica e o manejo da água nas barragens subterrâneas exercem forte influência 

nos níveis de salinidade nos períodos secos do ano. 
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    Ao final do primeiro ano de funcionamento a barragem subterrânea BS4 apresentou 

significativa redução da salinidade (da ordem de 1.000 µS), quando comparado aos 

resultados encontrados no período anterior a sua entrada em funcionamento. 

O GPR se mostrou eficiente no imageamento da água existente na barragem 

subterrânea, podendo ser, posteriormente, utilizado para o monitoramento da flutuação 

do nível da água em diferentes épocas do ano. 
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