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RESUMO – Nas regiões semi-áridas caracterizadas pela escassez de recursos hídricos, diversas 

tecnologias estão sendo adotadas para o favorecimento da convivência com a seca, dentre as quais 

destaca-se a barragem subterrânea, tecnologia que visa promover o acúmulo de água na parcela 

subterrânea do solo e manter sua superfície umidificada durante boa parte do ano. Para aplicação e 

maior desempenho dessa tecnologia, é preponderante o conhecimento das propriedades 

hidrodinâmicas do solo em questão, como as informações sobre a capacidade de infiltração de água 

do solo que, no caso do semiárido brasileiro, são ilimitadas. Nesse sentido, esta pesquisa apresenta 

um estudo sobre a capacidade de infiltração de água na camada superficial do solo de uma barragem 

subterrânea, localizada no semiárido do estado de Pernambuco, Brasil. Para tal, foram realizados 

experimentos de infiltração, com infiltrômetro de anel simples, em 4 pontos localizados nas 

proximidades do barramento, além da análise de textura, densidade e porosidade do solo dos 

respectivos pontos. Os resultados mostraram que o solo com maior teor de areia apresentou a maior 

taxa de infiltração. Entretanto, para os solos com teores de areias médios, a estrutura do solo, indicada 

por sua densidade, exerceu maior influência nos resultados. 

 

ABSTRACT– In semi-arid regions characterized by the scarcity of water resources, several 

technologies are being adopted to favor coexistence with drought, among which the underground dam 

stands out, a technology that aims to promote the accumulation of water in the underground portion 

of the soil and keep its surface humid for most of the year. For the application and better performance 

of this technology, it is essential to know the hydrodynamic properties of the soil in question, such as 

information on the soil's water infiltration capacity, which, in the case of the Brazilian semi-arid 

region, is limited. In this sense, this research presents a study on the infiltration capacity of water in 

the surface layer of the soil of an underground dam, located in the semiarid region of the state of 

Pernambuco, Brazil. For this, infiltration experiments were carried out, with a single ring 

infiltrometer, at 4 points located in the vicinity of the dam, in addition to the analysis of texture, 

density and porosity of the soil of the respective points. The results showed that the soil with the 

highest sand content had the highest infiltration rate. However, for soils with medium sand contents, 

the soil structure, indicated by its density, exerted greater influence on the results. 
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INTRODUÇÃO 

As regiões semiáridas apresentam características de solos rasos (Paula Filho et al., 2019), 

chuvas anuais baixas e irregulares (Souza et al., 2016) e alta evapotranspiração (Mutti et al., 2019), 

resultando em períodos de seca constantes (Habibi et al., 2018) e suscetibilidade à desertificação 

(Barros et al., 2018). Nessas regiões se verifica a necessidade de alcançar fontes alternativas e 

confiáveis de suprimento de água. Conforme relatório das Nações Unidas (2007), uma abordagem 

para alcançar esse abastecimento de água é aumentar capacidade de armazenamento local, utilizando 

experiências locais em tecnologias de captura, filtragem, armazenamento e liberação de água. 

Dentre as diversas tecnologias aplicadas ao longo dos anos, Silva e Filho (2020) apontam as 

barragens subterrâneas como de grande relevância positiva por, além de promoverem o fornecimento 

de água para consumo animal e produção de alimentos, poderem auxiliar no abastecimento humano 

em comunidades rurais. Essa tecnologia apresenta grande potencial de armazenamento de água 

subterrânea (Alves et al., 2018; Lima et al., 2018). Sendo aplicada há mais de 70 anos a barragem 

subterrânea possui construção e operação simplificada, além de baixo custo (Cirilo et al., 2003). A 

tecnologia consiste em interromper o fluxo subsuperficial natural dos rios sazonais e armazenar a 

água no subsolo (Sheikhipour et al., 2018). 

Nesse contexto, as análises das propriedades hidrodinâmicas do solo são essenciais para a 

concepção de modelos de gestão da água, principalmente em regiões com histórico de escassez 

hídrica (Coutinho et al., 2016). O conhecimento de tais propriedades parte da análise da capacidade 

de infiltração de água do solo.  

A infiltração é o processo de transferência de água da superfície para o interior do solo e este 

processo, por sua vez, pode ser influenciado por diversos fatores relativos à intensidade e do volume 

de água e as características físicas, químicas e mineralógicas do solo, sendo a textura e a estrutura as 

principais responsáveis pela maior ou menor capacidade de infiltração, uma vez que estão   

diretamente relacionadas à quantidade de macroporos do solo (Brandão, 2003).  

O estudo da infiltração é fundamental para a compreensão da dinâmica da água no solo, seu 

armazenamento e disponibilidade, sendo preponderante para o desenvolvimento de pesquisas e 

projetos de gestão de tecnologias de combate à seca e proteção e conservação ambiental. 

Em vista a importância do conhecimento da capacidade de infiltração de água do solo para 

manejo e gestão adequada de uma barragem subterrânea, este trabalho tem como objetivo analisar a 

capacidade de infiltração de água de uma barragem subterrânea localizada no semiárido do estado de 

Pernambuco, com uso de experimentos de infiltrômetro de anel simples. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

A pesquisa experimental foi desenvolvida em uma barragem subterrânea localizada no Sítio 

Tambor, distrito do município de Vertente do Lério, que está inserido na mesorregião Agreste e na 

microrregião Alto do Capibaribe do estado de Pernambuco, conforme Figura 1. O município apresenta 

área territorial de, aproximadamente, 73.631 Km2 e população de 7.526 habitantes. 

 

Figura 1 – Localização da barragem subterrânea em estudo, no agreste pernambucano. 

 

O clima do município é do tipo Bs’h da classificação de Koppen, semiárido, muito quente, com 

chuvas no outono e no inverno. Assim como a maior parte da região, a vegetação preponderante é a 

de caatinga hipoxerófila (EMBRAPA, 2000).  O regime pluviométrico, obtido através de uma série 

histórica de 15 anos (2006-2021) do posto 277 da Agência Pernambucana de Águas e Climas 

(APAC), localizado no próprio município, indica maiores médias de chuva entre os meses de março 

e julho, enquanto que os índices anuais apresentam a escassez e irregularidade típicas de regiões 

semiáridas, com maior parte dos anos com índices abaixo da média histórica (532,39 mm), tendo seu 

ano mais chuvoso em 2011, com 964,80 mm. 

A barragem subterrânea em si, em sua totalidade, compreende um perímetro de, 

aproximadamente, 506 m e uma área aproximada de 4.245 m2, demonstrada na Figura 2, e uma 

profundidade média de 2,5 m. 
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Figura 2 – Área da barragem subterrânea e pontos de realização dos experimentos 

 

Procedimentos experimentais 

Para realização dos experimento em campo, foram marcados 4 pontos, formando um losango, 

nas proximidades do barramento, como destacado na Figura 2, com uma distância de, 

aproximadamente, 5 m entre eles. O ensaio de infiltração utilizando o infiltrômetro de anel simples 

foi realizado na camada superficial (0 – 10 cm de profundidade) de todos os pontos descritos. O 

experimento processou-se, incialmente, a partir da realização de testes de infiltração tridimensional 

sob carga de pressão positiva (hsup). Para tal, foi utilizado um cilindro de metal com diâmetro de 100 

cm, que foi cravado em 1 cm na superfície, conforme Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Disco infiltrômetro utilizado no experimento 
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No experimento, um volume fixo de 10000 ml de água foi depositado dentro do cilindro, de 

maneira uniforme, no tempo zero, e o tempo transcorrido para sua infiltração foi medido. Após sua 

infiltração total, foi depositado um segundo volume de 10000 ml no cilindro e novamente medido seu 

tempo de infiltração (tempo acumulado). Para a determinação da curva de infiltração acumulada esse 

procedimento foi repetido de maneira sucessiva e findado quando o tempo transcorrido para infiltrar 

o mesmo volume de água tendeu para uma constância, o que indica a obtenção do regime quase 

permanente. 

Amostras de solo deformadas foram coletadas para cada ponto experimental dos ensaios de 

infiltração (amostras retiradas em espaço ao lado dos aneis). Esses solos foram conduzidos ao 

Laboratório Multi-Usuário em Meios Porosos do DEN/UFPE, no qual foram secos em local ventilado  

e seco e, posteriormente, utilizados para determinação da curva de distribuição das partículas. 

Amostras dos solos indeformadas com dimensões aproximadas de 5 cm de diâmetro e 5 cm de altura 

foram coletadas em um tubo de PVC, ao final do experimento de infiltração, com o apoio do coletor 

de uhland. Estas, foram utilizadas para a determinação da densidade do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas de infiltração acumulada resultantes dos experimentos realizados nos 4 pontos 

estão apresentadas na Figura 4. É possível verificar que o Ponto 1 levou maior quantidade de tempo 

para atingir o regime permanente (cerca de 85000 segundos), enquanto que o Ponto 3 apresentou o 

menor tempo para chegar ao regime permanente (cerca de 7000 segundos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Curvas de infiltração acumulada dos pontos estudados 
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Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises dos solos dos pontos dos 

experimentos, com a representação de sua textura, verificados através dos respectivos percentuais de 

areia, silte e argila. Além disso, estão apresentadas as densidades (ρ) dos solos dos pontos e sua taxa 

de infiltração (I). 

Nota-se que o Ponto 3, de textura arenosa, apresentou maior taxa de infiltração, enquanto 

que, para os demais, foram verificadas taxas da mesma ordem de grandeza. Esse melhor desempenho, 

verificado para o Ponto 3, pode estar relacionado à sua textura, em vista que solos com maior 

percentual de areia tendem a possuir maior capacidade de infiltração. 

 

Tabela 1 – Índices dos solos dos pontos estudados 

Solo 
Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 
Textura ρ (g/cm3) I (mm/s) 

Ponto 1 82,60 12,31 5,09 Areia franca 1,76 0,0021 

Ponto 2 60,10 25,59 14,20 Franco-arenoso 1,57 0,0026 

Ponto 3 96,30 3,49 0,21 Areia 1,49 0,0292 

Ponto 4 42,85 37,02 20,13 Franco 1,35 0,0053 

 

O Ponto 1, de textura areia franca, apresentou o pior desempenho numericamente, apesar de ter 

um alto percentual de areia. Entretanto, verifica-se que este ponto apresenta a maior densidade entre 

os pontos estudados, ou seja, uma maior compactação, o que pode representar maiores dificuldades 

para o processo de infiltração. 

O Ponto 4, apesar de possuir o menor percentual de areia e o maior percentual de silte e argila, 

apresentou o segundo melhor desempenho de infiltração, em termos numéricos. Porém, nota-se que 

este ponto registrou a menor densidade, ou seja, menor compactação, o que ponde indicar uma maior 

quantidade vazios e, portanto, facilitar o processo de infiltração. 

 

CONCLUSÕES 

Com a realização do presente trabalho pôde-se verificar que o solo da barragem subterrânea em 

estudo apresenta taxas de infiltração com pouca variação de ordem de grandeza, excetuando-se 

quando há uma preponderância significativa do teor de areia no solo. 

Os resultados aqui obtidos demonstram que a consideração de diferentes taxas de infiltração 

em uma modelagem hidrológica ou na elaboração de projetos de gestão do uso da água subterrânea é 

fundamental, principalmente ao observar variações significativas nas frações granulométricas. 

Verifica-se também que, ao diminuir o percentual das partículas preponderantes, a estrutura do 

solo passa exercer maior influência nas taxas de infiltração. 
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