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RESUMO: O armazenamento de água em reservatórios do Nordeste é limitado por 

fatores climáticos, e a evapotranspiração com médias elevadas, comprometendo o 

armazenamento em reservatórios superficiais. Uma alternativa e armazenar água no perfil do 

solo, livre da incidência de radiação solar, por meio de técnicas construtivas como as barragens 

subterrâneas. O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica como proposta de 

encontrar uma forma de determinar a capacidade de armazenamento de água no perfil do solo 

em barragens subterrâneas. O volume de armazenamento das barragens subterrâneas é 

conhecida pelas propriedade físicas do solo, determinado pela densidade de partículas, 

densidade do solo e porosidade total. É imprescindível o conhecimento das propriedade física 

do solo para construção e determinação da capacidade de barragens subterrânea, o 

conhecimento teórico da capacidade de armazenamento de água permite na elaboração 

detalhada de um projeto agrícola no semiárido.  
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DETERMINATION OF WATER STORAGE CAPACITY IN DAM UNDERGROUND: 

AN APPROACH THEORETICAL 

SUMMARY: Water storage in Northeast reservoirs is limited by climatic factors as 

precipitation, in limited amounts and evapotranspiration with high average, compromising 

storage in surface reservoirs. An alternative and store water in the soil profile, free of incident 

solar radiation through construction techniques such as underground dams. However, for 

agricultural activities can be successful in such projects, it is important to adjust the water 

storage capacity of the soil that will implement the project. This paper presents a proposal to 

determine the water storage capacity in the soil profile in underground reservoirs with use of 

knowledge and common techniques in soil physics. The storage volume of underground dams 

is known by the physical properties of the soil, determined by particle density, bulk density and 
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porosity. It is imperative to know the physical properties of soil for construction and 

determining the capacity of underground dams, theoretical knowledge of the water storage 

capacity allows the detailed elaboration of an agricultural project in the semiarid region. 

 

 

KEYWORDS: soil physical; storage capacity; underground water. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sudene (1980) afirma que a média pluviométrica anual para o trópico semiárido é de 700 

mm de chuva/ano. Equivale dizer que por m², precipita anualmente em média 0,70 m³, ou 0,70 

m. No entanto, no que diz respeito a região semiária a uma déficit em termos pluviométricos, 

sendo que em algumas regiões a evapotranspiração pode chegar a 2 m/ano. 

 Considerando que, conforme Audry & Suassuna (1995), o número de anos com 

pluviometria deficitária é superior ao de anos com pluviometria excedentária, seria preciso um 

manancial com capacidade de armazenamento muito aquém da quantidade real necessária para 

determinado uso. A armazenagem de água em reservatórios superficiais é limitada mediante ao 

que se perde por evaporação. Dessa forma, para atividades como agricultura, precisaria de 

reservatórios com capacidade de armazenamento superior ao necessário de água equivalente 

para suprir a necessidade hídrica das plantas. Para minimizar perdas, Silva & Porto (1982) 

propõem a armazenagem de água no subsolo, sem que haja incidência da radiação solar direta 

na mesma. Para Medeiros et. al. (2011), a agricultura praticada sob dependência da distribuição 

e quantidade de chuvas, é imprescindível uma avaliação do regime pluviométrico para o bom 

planejamento e manejo de atividades agropecuárias, e assim adequar a capacidade dos 

reservatórios para atender as demandas de utilização da água. 

Barragem subterrânea é toda estrutura que objetiva barrar o fluxo subterrâneo de um 

aquífero pré-existente ou criado concomitantemente à construção da barreira impermeável 

(SANTOS & FRAGIPANI, 1978). O armazenamento de água no perfil do solo ocorre graças à 

interceptação do fluxo superficial e subterrâneo de um aquífero pré-existente ou criado com a 

construção de uma parede, também conhecida como septo impermeável. Esta parede pode ser 

construída com argila compactada, alvenaria, concreto ou lona de plástico, dependendo das 

condições locais do produtor e da disponibilidade de materiais da região (BRITO et al., 1989). 

Uma barragem subterrânea é composta de: área de captação, também considerada área de 
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plantio, parede da barragem, que barra o fluxo superficial para que ocorra a infiltração no perfil 

do solo, e septo impermeável, que propicia a formação ou elevação do nível do lençol freático, 

provocando a descontinuidade do fluxo na direção horizontal (MEDEIROS et. al, 2011). 

Conforme Medeiros et. al. (2011), para aplicação de técnicas de captação e manejo da 

água de chuva o solo apresenta interações importantes com a pluviometria. A textura, 

determinada pela quantidade de areia, silte e argila, não levando em conta a matéria orgânica 

que é importante para a estrutura, que por sua vez é determinada pelo arranjo ou disposição das 

partículas do solo. É interessante que o solo apresente boa capacidade de infiltração, textura 

arenosa, em tempo que a água infiltrada possa ser retida, textura argilosa. 

A textura e a estrutura do solo, mesmo sendo dois aspectos físicos distintos do solo, estão 

diretamente ligadas ao aspecto porosidade, que é a parte do solo não ocupada por elementos 

sólidos (MEDEIROS et. al, 2011). Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar 

uma revisão bibliográfica para enriquecimento didático a respeito da barragem subterrânea e 

sua importância na região semiárida.   

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho é uma revisão de literatura, no qual o mesmo foi elaborado com base em 

referenciais teóricos adquiridos de sites como portal CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superio), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e 

biblioteca. Com critério de inclusão para descrição técnicas de determinação de variáveis física 

de solos, enfatizando os conceitos e lógicas matemáticas para determinação dos resultados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A determinação da capacidade de armazenamento de água no perfil do solo de um projeto 

de barragem subterrânea é baseada nos conceitos de densidade do solo (Ds), densidade de 

partículas (Dp) e porosidade total, em que a densidade é definida como a relação entre a massa 

e o volume de sólidos do solo, enquanto que densidade do solo é definida como a relação entre 

massa por volume de solo seco (BRADY & WEIL, 2014), incluindo no volume tanto as 

partículas sólidas como os espaços porosos. A porosidade é uma medida de importância no 

estudo de física do solo, pois nos dá ideia da proporção entre parte da massa de sólidos e o 
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volume do solo, ou seja, o percentual de sólidos e o percentual de espaços (poros) que ora são 

ocupados por gases, ora por líquidos. 

A densidade de partículas pode ser calculada pela equação: 

D� =
� �� �ó�����

 � �� �ó�����
 (1) 

 Dp– Densidade de partículas (em Mg/m³) 

V de sólidos – volume de sólidos do solo (em m³) 

A densidade do solo é calculada pela fórmula: 

D� =
� �� �ó�����

� �� ����
 (2) 

Ds – densidade do solo (em Mg/m³) 

V do solo – volume do solo (volume de sólidos + volume de poros) (em m³) 

A porosidade, percentual, pode ser calculada pela equação seguinte: 

� = 100. �
��� ��

��
� (3) 

P – porosidade total (em %) 

Ds – densidade do solo (em Mg/m³) 

Dp – densidade de partículas (em Mg/m³) 

É imprescindível a determinação das variáveis Ds e Dp para construção de barragens 

subterrânea, pois estes cálculos permitem determinação dos espaços vazios do solo e 

consequentemente pode ser calculada a quantidade de água retida. Porém, deve-se atentar aos 

fatores intrínsecos do solo, no qual influenciam na variação da densidade do solo, Brady & 

Weil (2014) apontam para essa variação de densidades ao menor teor de matéria orgânica, 

menor agregação, menos raízes e a compactação provocada pela massa das camadas superiores, 

para tanto, é sabido que em muitos tipos de solo, quanto mais se aprofunda no perfil, a densidade 

tende a aumentar.  

 

 

CONCLUSÃO 

Para a elaboração de projetos de construção de barragens subterrâneas deve ser 

estabelecido os valores de densidade de partículas, densidade do solo e porosidade total.  

O conhecimento teórico da capacidade de armazenamento de água em barragens 

subterrâneas é importante para a elaboração dos projetos agrícolas no semiárido, pois dessa 

forma pode se estimar o potencial produtivo da área com o suporte hídrico para perfeito 

crescimento e desenvolvimento os vegetais. 
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