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1. INTRODUÇÃO

o trópico semi-árido brasileiro, com um área de 1.150.000 km2 ,correspondente a 70% da área da região
Nordeste e 13% da área do país, apresenta uma grande diversidade de quadros naturais, compreendidos em
120 unidades geoambientais, com grandes diferenciações de ordens física, biológica e socioeconômica
(Silva et ai, 1993). A escassez e a má distribuição das chuvas, as limitações de solos, as práticas agrícolas
adotadas, entre outros fatores, constituem aspectos limitantes para o desenvolvimento agrícola da região.

Os solos predominantes da região são de origem cristalina, normalmente rasos, silicosos e pedregosos, com
baixa capacidade de infiltração e baixo teor de matéria orgânica. Associadas a estas características, as altas
intensidades de precipitação pluviométrica proporcionam perdas de água por escoamento superficial (runoff)
e, consequentemente, erosão hídrica.

Dadas as características da região, é conveniente considerar, no planejamento agrícola da propriedade,
mecanismos que possibilitem ao produtor explorar sua propriedade com menor risco de insucesso, tornando-
a capaz de produzir satisfatoriamente, apesar das limitações que o ambiente oferece.

Vários métodos de captação de água de chuva" in situ " foram desenvolvidos e/ou adaptados pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa, através do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-
Árido-CPATSA, utilizando tanto força motriz como tração animal. Neste trabalho, são apresentadas as principais
técnicas de captação de água de chuva "in situ" mais adequadas às condições dos produtores do semi-árido
brasileiro.

2. FATORES DETERMINANTES NA IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA "IN SITU"

Para se estabelecer um sistema de captação de água de chuva "in situ", é necessário dispor de informações
sobre uma série de fatores, tais como tamanho da área a ser cultivada, solo, topografia, quantidade e distribuição
das chuvas, cultura (anual ou perene) e disponibilidade de equipamentos e de mão-de-obra. Estes requisitos
devem estar associados a fatores socioeconômicos, a fim de viabilizar o investimento da tecnologia.

No município de Petrolina, PE, o período chuvoso concentra-se nos meses de dezembro a abril, considerando-
se esse período o ano agrícola. Os dados de precipitações mensais, para um período de 10 anos (1985/1994),
mostram uma grande variabilidade na distribuição das chuvas, com maior concentração no mês de março
(Tabela 1). No ano agrícola 1994/95 ocorreram 781,60 mm de precipitação, com 210,60 mm no mês de
janeiro, enquanto que em 1992/93 ocorreram apenas 164,50 mm, sendo 140,20 mm nos meses de novembro
a janeiro.
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Tabela 1. Precipitação pluviométrica mensal registrada em Petroina-PE, Brasil, no período de 1985 a 1994.

MÊS ANO (mm)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

JAN 286,6 36,5 4,8 99,2 27,5 34,2 103,0 344,1 34,4 121,4
FEV 84,9 78,5 30,7 31,7 21,0 90,3 111,2 122,1 12,0 41,0
MAR 172,0 184,1 162,8 256,8 216,7 25,7 207,4 49,4 5,5 156,5
ABR 151,6 25,1 19,8 117,3 154,6 42,8 47,6 33,4 20,8 78,4
MAl 15,6 14,0 73,3 29,8 78,5 6,6 52,7 4,0 3,8 5,9
JUN 69,9 0,8 0,8 44,9 0,0 9,0 21,8 4,0 5,9 9,9
JUL 5,6 7,7 47,4 5,9 14,1 61,6 0,0 0,9 1,4 14,8
AGO 19,9 1,3 0,0 0,0 5,4 0,3 4,3 0,0 5,8 0,0
SET 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,9 0,8 1,0
OUT 3,4 3,6 54,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0
NOV 95,1 3,3 0,0 56,1 6,2 61,3 73,3 31,9 55,5 0,0
DEZ 174,0 29,5 12,8 105,0 369,3 18,8 13,1 68,1 16,2 42,2
TOTAL 1.078,6 385,1 407,0 761,1 893,3 351,0 634,8 658,8 187,8 471,1

No que se refere à erosão do solo, a chuva é um dos fatores climáticos que mais afetam a erosão, sendo a sua
intensidade o fator mais importante. No semi-árido brasileiro, o regime hídrico é caracterizado por chuvas de
curta duração, mas de alta intensidade, com o preparo do solo muitas vezes ocorrendo em condições
inadequadas de umidade, pulverizando-o em demasia, o que o torna, consequentemente, mais vulnerável à
erosão. Segundo Lopes e Brito (1993), o período crítico em relação à erosividade das chuvas em Petrolina -
PE, é de fevereiro a abril, quando ocorrem, em média, 64,76% do total anual do índice de erosividade (EI30).

Segundo Doorembos & Kassam ( 1994), a cultura do milho (Zea mays L), dependendo das condições climáticas
e sem considerar outros fatores de produção, necessita em seu ciclo de 500 a 800 mm de água bem distribuídos
de acordo com suas fases fenológicas, principalmente as fases de floração e enchimento de grãos para se
obter a máxima produção.

Associando as necessidades hídricas da cultura do milho com os dados de precipitações médias de 400 mm
para o município de Petrolina, PE, observa-se que, anualmente, ocorre déficit hídrico na cultura, principalmente
devido à irregularidade na distribuição das chuvas no tempo e no espaço.

3. MÉTODOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA "IN SITU"

O sistema tradicional de cultivo mínimo de semeadura em covas, com o auxílio da enxada, dá origem a uma
pequena depressão, capaz de armazenar certa quantidade de água de chuva. Este sistema é aparentemente
pouco agressivo ao meio ambiente; no entanto, como o solo não foi preparado (arado), a sua superfície
apresenta-se ligeiramente compactada, dificultando a infiltração e facilitando o escoamento superficial que
contribui para o processo erosivo. Portanto, técnicas simples de preparo do solo, visando à captação da água
de chuva "in situ", são as mais recomendáveis e podem ser implantadas usando-se tanto a tração mecânica
quanto a tração animal (Duret et ai, 1986).

3.1. Captação de Água de Chuva "in situ": Aração e Plantio no Plano

A aração do solo visando à implantação de cultivos de sequeiro constitui-se numa das técnicas de captação
de água de chuva "in situ" em uso, principalmente na região semi-árida no Nordeste brasileiro, devido à
formação de pequenas depressões decorrentes da aração, que têm por objetivo impedir o escoamento
superficial da água de chuva, ficando armazenada no perfil do solo e assim disponível por mais tempo para a
cultura. Este sistema consiste na utilização de arados a tração animal ou tração motora; o arado de aiveca
tracionado por animais é o mais simples de ser utilizado (Anjos, 1985). A Figura 1 é um esquema do cultivo
em nível de campo.
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Em tração animal, o equipamento mais simples é o arado de aiveca, com largura de corte de 8 polegadas
(0,20 m). Seu custo é de aproximadamente US$ 150,00 e o animal de tração US$ 300,00, totalizando um
investimento de US$ 450,00. Em se tratando do aluguel do implemento com o animal de tração, o custo é de
US$ 0,96/hora. Na tração motora, o aluguel do trator de pneus varia de US$ 12,00 a 15,00/hora.

PLANO

Figura 1: Aração e plantio no plano

3.2. Captação de Água de Chuva "In Situ": Sulcamento Pós-Plantio

o sulcamento pós-plantio é uma técnica de captação de água de chuva que consiste de uma aração da área
e semeadura no plano, seguidas do sulcamento entre linhas de cultivo, efetuado por ocasião da segunda ou
terceira capina, a depender da cultura e de seu estádio de desenvolvimento, através desulcadores à tração
animal ou mecânica (Figura 2). Quando as culturas como milho ou sorgo estãobem desenvolvidas, é difícil
utilizar a barra porta-implementos com mais de um sulcador. Logo, asolução é o uso do sulcador de uma linha,
tracionado por um só animal (equídeo ou bovino).

PLANO E S ULCI'MEt·rro

Figura 2: Sulcamento pós-plantio

A época mais adequada para o sulcamento do solo é de 30 a 40 dias após o plantio do feijão e de 20 a 30 dias
após o plantio do milho.

o custo para aquisição de um sulcador de uma linha corresponde aproximadamente a US$ 80,00 e o animal
de tração a US$ 300,00, totalizando um investimento inicial de US$ 380,00. O aluguel de um animal de
tração e do sulcador de uma linha está em torno de US$ 0,90/hora. O aluguel do trator de pneus varia de US$
12,00 a 15,00/hora.
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3.3. Captação de Água de Chuva" in situ ": Sulcamento Pré-plantio

A técnica de captação de água de chuva "in situ", através do sulcamento em pré-plantio, consiste de uma
aração da área seguida pelo sulcamento e semeadura sobre os camalhões. Após a aração da área, faz-se
a abertura dos sulcos distanciados entre si de 0,75 m. Neste sistema, as capinas são realizadas utilizando-se
sulcadores entre as linhas de plantio, complementadas com o auxílio de enxadas manuais entre as plantas de
uma mesma linha.

Este sistema permite um maior aproveitamento da água da chuva e, além de otimizar os tratos culturais e
fitossanitários, possibilita a mecanização pelo fato do camalhão definir a linha de plantio (Figura 3). A presença
de tocos, pedras e pendentes superiores a 5% limita a sua utilização.

S··,----~.--- -- ------- \

11----

Figura 3. Sulcamento pré-plantio

o custo de um chassi porta-irnplernentos é de US$ 1.500,00 e a junta de bovinos de tração em torno de US$
1.000,00. No caso de utilizar tratores de pneus, o custo do aluguel é de US$ 12,00 a 15,00/hora.

3.4 Captação de Água de Chuva "In Situ": Sulco Barrado

o sistema de captação de água de chuva" in situ " , através de sulcos barrados, foi desenvolvido pela
Embrapa-CPATSA e consiste de uma aração e sulcamento do solo com 0,75 m de distância entre sulcos,
seguidos da operação de barramento, que são pequenas barreiras dentro do sulco, com a finalidade de
impedir o escoamento superficial da água de chuva. O barramento dos sulcos efetuado com implementos a
tração animal (Figuras 4 e 5) deve ser realizado antes da semeadura, efetuada sobre os camalhões.

Figura 4. Barramento de sulcos efetuado com chassi porta-implementos
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Figura 5: Barrador de sulco para tração de um só animal

As interceptações ficam distanciadas entre si de 2 a 3 metros, sendo o controle feito pelo operador do barrador,
tendo-se o cuidado de deixá-Ias com uma altura inferior à dos camalhões destinados às linhas de plantio
(Figura 6). Neste sistema, as capinas são realizadas utilizando-se sulcadores entre as linhas de plantio e
repasse com o auxílio de enxada manual entre as plantas.

BARREIRA

SULCO BAARADO

o barrador de sulcos pode ser construído em pequenas oficinas por artesãos locais, com um custo em torno
de US$ 180,00. Exige pouco esforço de tração, podendo-se utilizar animais de pequeno porte como os asininos,
que custam em média US$ 70,00. Os custos com aluguel do sistema está em torno de US$ 0,90/ha.

Figura 6: Sistema de sulcos barrados

3.5. Captação de Água de Chuva "in situ": Aração Parcial

O sistema de captação de água de chuva "in situ", através da aração parcial, consiste em duas passagens
sucessivas com o arado de aiveca reversível a tração animal, deixando-se uma distância de 0,60 m a partir da
muralha da segunda leiva do solo arado e assim sucessivamente, reduzindo, desta maneira, o tempo de
trabalho operativo em 50%, porque a aração é realizada em faixas. A parte do solo não arado entre duas
faixas de aração é responsável pela captação e condução da água até a zona de plantio (Figura 7).
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Figura 7: Sistema de aração em faixas

Nesse sistema, a semeadura é feita com plantadoras manuais sobre a segunda leiva deixada pelo arado em
cada faixa, sendo a distância entre linhas de cultivo de 1,0 m. O sistema é refeito a cada ano, promovendo,
assim, a rotação gradual da área de cultivo. As capinas podem ser efetuadas manualmente com enxada; no
entanto, quando as plantas atingirem um altura de 0,10 m, pode-se utilizar o arado de aiveca reversível,
arando-se a parte não trabalhada para eliminar as ervas e chegar terra à planta (abacelamento) (Figura 8).

Figura 8: Método de efetuar a capina mecânica com tração animal

O investimento para adoção do sistema é baixo. O arado apresenta um custo de US$ 150,00 e um equídeo
em torno de US$ 300,00. Além disso, o arado utilizado no preparo do solo para a semeadura é o mesmo para

I efetuar a capina mecânica. O aluguel do implemento corresponde a US$ 0,70/hora.

3.6. Captação de Água de Chuva "in situ": Método Guimarães Duque

Segundo Silva & Porto (1982), a primeira técnica de captação de água de chuva "in situ'', adaptada às condições
do semi-árido nordestino, foi desenvolvida pelo INFAOL (Instituto Nordestino para o Fomento do Algodão e
Oleaginosas) denominada Método Guimarães Duque de Lavoura Seca. Este método foi adaptado pela Embrapa-
CPATSA para exploração de culturas anuais, principalmente milho e caupi.

O método Guimarães Duque consiste na formação de sulcos, seguidos por camalhões altos e largos, formados
através de cortes efetuados em curva de nível, usando um arado de disco reversível, com três discos. Para
fazer o sistema, recomenda-se retirar o disco que fica mais próximo dos pneus traseiros do trator, sendo o
trabalho efetuado com os outros dois discos do arado.

O operador (tratorista) inicia a aração tomando por base as curvas de nível, direcionando a leiva de solo arado
no sentido da pendente do terreno. Depois do primeiro sulco, para fazer o segundo, deve-se ter cuidado ao
manobrar o trator, para que os pneus passem sobre o solo que ainda não foi arado, isto é, margeando o sulco
anterior e assim sucessivamente. Este procedimento permite a formação da área de captação entre os
camalhões, sendo o espaçamento entre linhas de cultivo de 1,50 m (Figura 9).
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Fig. 9 - Camalhões altos e largos-sistema do método "Guimarães Duque"

Este sistema é semi-permanente, com duração de três a cinco anos, podendo ser manejado a cada cultivo
com arados de aiveca a tração animal, mobilizando a zona de plantio.

o aluguel de trator de pneus é de U$S 12,00 a 15,00/ha e, em média, gasta-se 1,6h/ha para implantação do
sistema.

3.7. Captação de Água de Chuva "in situ": Agricultura de Vazante

A agricultura de vazante é uma prática que consiste na utilização dos solos potencialmente agricultáveis dos
açudes, rios e lagos, que ficam cobertos pelas águas na época chuvosa (Duque, 1973 e Guerra, 1975).

A captação de água de chuva "in situ"é uma técnica de preparo do solo, associada ao armazenamento de
água de chuva proveniente do escoamento superficial, que vem sendo muito estudada nas duas últimas
décadas. É provável que tenha surgido bem antes, isto é, no período do Brasil colonial, quando da implantação
dos cultivos de cana-de-açúcar no sertão semi-árido do Nordeste brasileiro, através do sistema de aberturas
de covas retangulares.

o sistema é utilizado até hoje por propiciar uma melhor conservação da umidade no solo, em virtude da terra
oriunda da escavação das covas ser distribuída nas adjacências impedindo a perda de água, devido à
descontinuidade da capilaridade.

As vazantes atualmente são exploradas, principalmente, por produtores que, na sua maioria, utilizam
ferramentas manuais e, em menor escala, a tração animal, sendo mais cultivados o arroz, o feijão, a batata-
doce e o milho (Carvalho, 1973).

Segundo Silva & Porto (1982), há mais de 70.000 açudes (públicos e privados) distribuídos no Nordeste
brasileiro. Isso permite a sobrevivência de três milhões de pessoas, mesmo em anos de seca intensa, através
da exploração de suas vazantes (Guerra, 1975).

o implemento mais utilizado pelos agricultores é o arado de aiveca a tração animal, com largura de corte de
8 polegadas (0,20 m). Seu custo é de aproximadamente US$ 150,00 e o animal de tração US$ 300,00,
totalizando um investimento de US$ 450,00. No caso de aluguel de implementos com animal de tração, o
custo é de US$ 0,96/hora. O aluguel do trator de pneus varia de US$ 12,00 a 15,00/hora. No entanto, é difícil
de ser manejado em solos com alto teor de umidade, devido a problemas de patinagem e peso excessivo da
máquina, que inviabilizam seu deslocamento nessas condições.
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