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Resumo:  Com o  objetivo  de  avaliar  a  qualidade  físico-química  da  água  em áreas  de 
captação/plantio  de  barragens  subterrâneas,  foram  monitoradas  oito  barragens  em 
propriedades  localizadas  nos  Municípios  de  Petrolina-PE,  Ouricuri-PE,  Afrânio-PE  e 
Filadélfia-BA, no período chuvoso de novembro 2006 a março de 2007. As análises fisico-
químicas permitiram avaliar  a  qualidade da água das  barragens,  empregando-se índices 
clássicos da literatura, como CE e RAS. Das oito barragens subterrâneas monitoradas, duas 
apresentaram problemas de salinidade, sendo que em uma delas a situação é mais grave 
devido, a presença de teores elevados de sódio.  É fundamental,  antes de construir  uma 
barragem subterrânea,  certificar-se  da  qualidade da água do riacho,  bem como do solo 
circundante, através de análise destes dois recursos, assegurando, assim, maior eficiência da 
tecnologia.
Palavras-Chave:  captação e armazenamento de água de chuva,  semi-árido,  sodicidade, 
salinidade.
Abstract: With  the  objective  of  evaluating  physicochemical  quality  of  water  in 
harvest/planting  areas  of  subsurface  dams,  eight  units  were  monitored  in  farms of  the 
municipalities of Petrolina-PE, Ouricuri-PE, Afranio-PE and Filadelfia-BA, Brazil, in the 
raining period from November 2006 to March 2007. The physicochemical analyses allowed 
evaluating the quality of water from dams, using classical indexes from literature, like EC 
and RAS. Two of the subsurface dams studied, showed salinity problems, but in one the 
situation  is  worse  due  to  the  presence  of  high  sodium  levels.  Before  constructing  a 
subsurface dam, it is essential to analyze the water from the creek and from the surrounding 
soil, assuring higher efficiency of this technology.
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Introdução

Uma alternativa tecnológica para aumentar a disponibilidade de água na zona semi-

árida do Nordeste do Brasil é a barragem subterrânea, que pode ser uma alternativa para 

incrementar a produtividade agrícola, segundo os princípios da agroecologia, que viabiliza 

a  utilização  em  pequenas  e  médias  propriedades  rurais,  principalmente  nas  que  não 

dispõem de água para uso em irrigação convencional (BRITO et al., 1999;  SILVA et al., 

2001). Em algumas regiões tem se constatado problemas de salinidade nas áreas de plantio 

em torno das barragens devido, principalmente, a problemas ligados a qualidade da água 

dos  riachos.  Faz-se  necessário,  portanto,  o  monitoramento  da  água  para  acompanhar  a 
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evolução dos  sais  dentro da área de captação/plantio das  barragens subterrâneas.  Neste 

contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo  de avaliar a qualidade  físico-

química da água em áreas de captação/plantio de oito barragens subterrâneas, localizadas 

na região semi-árida do Nordeste do Brasil, nos Municípios de Petrolina-PE, Ouricuri-PE, 

Afrânio-PE e Filadélfia-BA, visando subsidiar os agricultores e entidades no manejo de 

barragens subterrâneas.

Material e métodos

As amostras de água foram coletadas nas áreas de captação/plantio de oito barragens 

subterrâneas, na região semi-árida do Nordeste do Brasil, precisamente nos Municípios de 

Petrolina, Ouricuri e Afrânio, no estado de Pernambuco e, em Filadélfia no estado da Bahia, 

no período chuvoso de novembro de 2006 a março de 2007. As análises físico- químicas 

foram realizadas em laboratório, de acordo com RICHARD (1954), sendo determinados: 

condutividade elétrica (CE), pH, sódio (Na+), cálcio (Ca++), magnésio (Mg++), potássio (K+), 

cloretos  (Cl-),  carbonatos  (CO3
-),  bicarbonatos  (HCO3

-),  e  sulfatos  (SO4
-). Com base na 

concentração  desses  íons,  calculou-se  a  relação  de  adsorção  de  sódio  (RAS).  Foram 

determinados ainda: dureza total, resíduo seco, resíduo mineral e sedimentos.

Resultados e discussão

Em seis propriedades as águas de chuva acumuladas nas barragens apresentaram 

classe C1S1 - salinidade baixa (CE 0,03 a 0,07 dS m-1) e sodicidade baixa (RAS 0,05 a 

0,17), podendo ser utilizada para diversos cultivos, apresentando pouca probabilidade de 

causar problemas de salinidade e alcalinidade, desde que seja realizado um manejo de solo 

adequado (Tab. I). 

A  água  da  barragem  subterrânea  do  Sítio  Fazenda  Pitombeira  (Ouricuri-PE) 

apresentou classe C3S1 - salinidade alta (CE 0,79 dS m-1) e sodicidade baixa (RAS 2,69), o 

que limita o cultivo de algumas espécies vegetais, como o feijoeiro, que apresentam baixa 

tolerância a salinidade. Já na Fazenda Várzea Queimada (Filadélfia-PE), a situação é mais 

grave, porque a água da barragem foi classificada com C4S4 - salinidade muito alta (CE 

8,76  dS  m-1)  e  sodicidade  muito  alta  (RAS  15,25),  não  sendo  recomendada  para  a 

exploração agrícola da maior parte das espécies cultivadas . Estas duas últimas barragens 
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merecem um monitoramento mais criterioso em virtude de suas situações críticas, assim 

como  ações  urgentes  de  manejo  do  solo  e  da  água.  A salinidade  (na  Barragem  de 

Pitombeiras  e  Várzea  Queimadas)  e  sodicidade  (Barragem  de  Várzea  Queimada) 

apresentam valores muito altos em conseqüência da elevação do lençol freático, associado à 

elevada evapotranspiração potencial da região. Assim, é fundamental, antes de construir 

uma barragem subterrânea, certificar-se da qualidade da água do riacho, bem como do solo 

circundante,  através  de  análise  destes  dois  recursos,  colaborando,  desta  forma,  com  a 

eficiência da tecnologia.

Tabela 1: Características físico-químicas das águas de barragem subterrâneas no período 

chuvoso de novembro de 2006 a março de 2007.
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