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1 BACIAS DE INFILTRAÇÃO – CONCEITO, ORIGEM E APLICAÇÃO

Como estudamos nas unidades anteriores a erosão do solo é um dos

principais  problemas  em áreas  cultivadas,  principalmente  devido  à  falta  de

cobertura vegetal, o que leva ao aumento do escoamento superficial, a perda

de  nutrientes  e  do  próprio  solo  (EMATER,  2005),  sendo  estes  fatores

consequências de um manejo ineficiente do solo (LAL, 1982).

Em solos  considerados  virgens,  quando  ainda  estão  recobertos  pela

vegetação nativa, não há a necessidade de conservação do solo, uma vez que

o sistema encontra-se em equilíbrio e a erosão nessa região é mínima. Em

contraponto,  quando  ocorre  o  desmatamento  aliado  às  más  práticas  de

conservação do solo, a degradação geralmente é bem evidente, principalmente

em  relação  à  erosão  laminar,  que  remove  as  camadas  mais  superficiais

(BARROS, 2000). 

A ação antrópica, o desmatamento desordenado para a implantação de

áreas  agricultáveis  aliados  a  falta  de  uso  de  tecnologias  adequadas  à

conservação do  solo,  ocasionam sua  compactação diminuindo  as  taxas  de

infiltração de água, além de acelerar o escoamento superficial,  ocasionando

problemas  como  a  erosão,  assoreamentos,  enchentes,  diminuição  da

disponibilidade  das  águas  superficiais  e  o  rebaixamento  do  nível  do  lençol

freático (IGAM, 2014).

Um  dos  métodos  mais  eficientes  de  contenção  de  enxurradas

(escoamento  superficial)  são  as  bacias  de  infiltração,  também  conhecidas

como bacias de contenção, bacias de retenção, barraginhas ou bolsões. As

barraginhas  são  pequenos  reservatórios  que  possuem  a  forma  de  bacia,

construídos  nos  terrenos,  ou  seja,  é  uma  área  escavada  que  tem  como

principal função a contenção das enxurradas, por meio da coleta da água que

escoa em excesso em propriedades rurais ou estradas vicinais e a recarga de

água subterrânea (EMATER, 2005).
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Figura 1. Bacia de infiltração (Barraginha) em uma zona rural da cidade de Luz

– MG 

Fonte: Convênio ANA/LUZ

Este sistema passou a ser difundido no início de 1993, na região central

de Minas Gerais, em solos profundos e porosos. Para a implementação em

outras regiões foram feitas as adequações necessárias, como por exemplo, no

semiárido, em função das características do solo que possui menor capacidade

de infiltração, desta forma, a capacidade dos reservatórios foi ampliada a fim

de se compensar a perda da infiltração (EMBRAPA, 2007). 

Em  1997  o  sistema  foi  implantado  em  uma  propriedade  rural  na

microbacia  do  Ribeirão  do  Rio  Paiol,  em Sete  Lagoas  –  MG,  tendo  como

objetivo  principal  a  recuperação  de  áreas  degradadas  devido  à  erosão

provocada  pelo  escorrimento  superficial  das  chuvas,  revitalizando  os

mananciais com água de boa qualidade. Após cinco ciclos de chuvas foram
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constatados  o  pleno  funcionamento  do  sistema  e  os  resultados  altamente

positivos (BARROS, 2000).

Figura 2. Barraginha implantada no Norte de MG em parceria com a Secretaria

de Estado e Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de

Minas e a EMBRAPA 

Fonte:  Agência  Minas,  disponível  em:  <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/
multimidia/galerias/governo-de-minas-e-embrapa-firmam-termo-para-construir-lagos-e-
barraginhas-na-regiao-norte-2/>

O sistema de bacias de contenção traz diversos benefícios, como por

exemplo,  a  diminuição  da  erosão  do  solo,  evitando  a  perda  de  nutrientes,

promove a recarga do lençol freático o que aumenta o nível de água no interior

do solo, contribuindo para a conservação de nascentes e de mananciais de

água. Além disso, as barraginhas ao reterem as enxurradas, possuem em seu
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interior  sedimentos  e  outros  elementos  (terra,  adubo,  pesticidas...)  que são

carreados,  protegendo  as  baixadas  e  corpos  d’água  do  assoreamento  e

contaminação (EMATER, 2005).

Figura  3. Barraginha após a infiltração de um metro em um dia, a lama no

talude ainda se encontra úmida 

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: <http://projetobarraginhas.blogspot.com.br/

2014/07/programa-de-aquisicao-de-alimentos.html>

Também  são  de  grande  importância  na  manutenção  das  estradas

vicinais, por diminuírem os danos causados pelas enxurradas e promoverem o

reaproveitamento  do cascalho (sedimento)  que ficam retidos  nas bacias  de

contenção,  desta  forma, são vistas como facilitadoras  para a  administração

pública,  uma  vez  que  mantêm  as  estradas  rurais  em  boas  condições  de
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tráfego,  facilitando,  principalmente,  o  escoamento  da  produção  agrícola

(EMATER, 2005).

Figura 4. Vista aérea de bacias de infiltração e terraços em nível tirada em

Extrema – MG 

Fonte: Convênio ANA/Extrema-MG

O sistema de barraginhas se aplica bem em áreas de solos degradados

como  resultado  da  falta  de  práticas  conservacionistas  do  solo,  as  águas

captadas pelo sistema infiltram no solo repetidas vezes durante um ciclo de

chuvas, contribuindo para o aumento do lençol freático e umedecendo as áreas

de baixadas. Atualmente esse sistema é utilizado em interação com os lagos

de usos múltiplos, que é uma alternativa para o armazenamento de água em

propriedades rurais para diversas finalidades. Essa integração além do caráter

conservacionista  possui  um  caráter  social  que  garante  a  sustentabilidade
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hídrica para diversos agricultores familiares de regiões semiáridas e subúmidas

de diversas regiões do país (BARROS et al., 2013).

2 FORMAS E DIMENSÕES

O tamanho e o tipo da bacia variam de acordo com o número de bacias a

serem  implantadas  no  terreno,  do  volume  de  água  que  será  captado  e  a

velocidade de infiltração da água no solo. As bacias implantadas em terrenos

com solo  arenoso e  profundo possuem maior  velocidade de infiltração,  em

contraponto,  as  que  são  implantadas  em  solos  argilosos  a  velocidade  de

infiltração é menor, desta forma, a sua dimensão deverá ser maior (EMATER,

2005a).

As bacias de infiltração podem ter diversos formatos, entre eles, os mais

usados são (EMATER, 2005a):

 Circular;
 Meio-círculo ou semicircular;
 Quadrada;
 Retangular;
 Indefinida.
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Figura 5. Barraginha circular 

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: http://projetobarraginhas.blogspot.com.br/

2012/08/ dia-de-campo-em-formiga-mg.html

As dimensões da bacia variam de acordo com o seu formato, porém em

todos os casos, a linha de maior dimensão deverá ser posicionada no sentido

perpendicular ao declive do terreno (EMATER, 2005). A seguir, são indicadas

as dimensões mínimas e máximas para os principais formatos de bacias de

infiltração.

Circular  e  semicircular:  Deverá  ter  de  3  a  15m  de  diâmetro,  com  a

profundidade variando de 0,8 a 2,0m.

Retangular:  Deverá  ter  no  mínimo 3  x  6m e  no  máximo 6  x  10m,  sua

profundidade pode variar de 0,8 a 2,0m.
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A  construção  de  bacias  de  infiltração  com  grandes  dimensões  não  é

recomendada,  em  contraposição,  recomenda-se  a  construção  de  bacias

menores  em  sequência,  onde  a  água  captada  passe  de  uma  para  outra

(EMATER, 2005a).

3 SELEÇÃO  DO  TIPO  E  IDENTIFICAÇÃO  DOS  LOCAIS  DE

APLICAÇÃO DAS BACIAS DE INFILTRAÇÃO

Para a correta implantação das bacias de infiltração, inicialmente, se faz

necessário  uma  avaliação  da  área  em  questão,  levando  em  conta

características da região, como relevo, cobertura vegetal e tipo de solo. Como

visto  anteriormente,  as  bacias  devem ser  selecionadas,  tanto  em tamanho

quanto em número, de acordo com as características locais, como o volume da

enxurrada, declividade do terreno e a velocidade de infiltração da água no solo

(EMBRAPA, 2005a).

Existem algumas restrições para a implantação das barraginhas, como a

construção  em  cursos  d’água  perenes,  em  áreas  de  proteção  permanente

(APPs),  interior  de  voçorocas  e  grotas  em  “V”  como  barrancos  profundos

(BARROS et al., 2013).

As bacias de infiltração devem estar  localizadas em áreas sujeitas a

enxurradas  ou  escoamentos  prejudiciais  de  água  (EMBRAPA,  2007).  É

preferível que as barraginhas sejam implantadas no interior de propriedades

rurais em carreadores, ao longo ou no final dos sistemas de terraceamento e

às margens de estradas vicinais, por terem esses locais maior tendência ao

processo erosivo causado pelo escoamento superficial (EMBRAPA, 2005a).
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Figura 6. Enchimento da barraginha durante uma enxurrada 

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: <http://projetobarraginhas.blogspot.com.br /

2014/07/programa-de-aquisicao-de-alimentos.html>
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Figura 7. Barraginha durante um período de uma chuva intensa 

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: < http://projetobarraginhas.blogspot.com.br/

2014/07/programa-de-aquisicao-de-alimentos.html>
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Figura 8. Barraginha após uma semana das chuvas, mostrando a área com a

água já infiltrada 

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: < http://projetobarraginhas.blogspot.com.br/

2014/07/programa-de-aquisicao-de-alimentos.html>

4 DIMENSIONAMENTO (PRUSKY, 2009)

A prática do sistema de bacias de infiltração tem mostrado uma boa

aceitação ao longo dos anos, porém, ainda não apresenta uma metodologia

concreta para o seu adequado dimensionamento. Neste material será descrito

um  procedimento  metodológico  com  o  qual  pode  se  proceder  o

dimensionamento destes sistemas.
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O  primeiro  passo  é  determinar  a  lâmina  máxima  de  escoamento

superficial, utilizando alguns métodos, como: O método do número da curva e o

método do balanço da água na superfície  do solo.  Em seguida deverá ser

quantificada a área de contribuição do escoamento superficial da barraginha. O

volume de água que será retido pela barraginha pode ser determinado pela

seguinte equação:

V = Acontrib x ES
1000

Onde:

V = volume de água a ser armazenado pela barraginha em m3;

Acontrib = área de contribuição para a barraginha em m2;

ES = lâmina de escoamento superficial em mm.

Para  se  determinar  as  características  geométricas  das  barraginhas

semicirculares e retangulares devem ser adotados os procedimentos que se

seguem.  Deve-se  considerar,  para  o  dimensionamento  de  bacias

semicirculares, a profundidade máxima (Hmax), sendo o raio obtido por meio da

equação:

R = √ 4V
πH máx❑

Onde:

R = raio da barraginha semicircular em m;

V = volume de acumulação em m3;
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Hmáx = profundidade máxima de água a ser acumulada em m.

Já  para  as  barraginhas retangulares  o  cálculo  da  largura  é  dado de

acordo com a equação que se segue:

B=
2V

HmáxL

Onde:

B = largura da barraginha em m;

Hmáx = profundidade máxima de água a ser acumulada em m;

L = comprimento da barraginha em m.

5 PLANEJAMENTO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS BACIAS DE

INFILTRAÇÃO

As barraginhas são planejadas para conter o escoamento superficial da

água (enxurradas) em áreas de lavoura e em estradas vicinais. De uma forma

geral,  são  pequenos  barramentos  que  demandam  pouco  tempo  para  sua

construção, sendo no máximo de 3 horas de serviço utilizando máquinas. A

média  de tempo para a construção de cada barramento é de 1 hora  e 30

minutos. As dimensões das barraginhas têm em média  8 metros de raio em

barragens semicirculares,  e  sua construção deve ser  realizada em terrenos

com até  12% de  declividade,  ou  seja,  onde  as  máquinas  agrícolas  podem

operar (BARROS, 2008).

Para a construção das barraginhas estima-se um gasto médio de uma

hora em solo macio e úmido, e uma hora e meia em solo firme e seco, tendo
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um custo médio variando de R$120,00 a R$180,00 (em média US$ 75,00)

dependendo da região (BARROS et al., 2013).

O melhor período para a construção dos sistemas é durante o período

de  chuvas  e  até  três  ou  quatro  meses  após  esse  período,  desta  forma  a

construção é facilitada, pois o solo ainda encontra-se úmido, o que diminui os

custos  e  melhora  a  qualidade  de  compactação  das  barraginhas  (BARROS,

2008).

As  barraginhas  devem  ser  construídas  dispersas  nas  áreas  de

agricultura e pastagem, sendo uma barraginha para cada área onde ocorra um

volume significativo de escoamento superficial (BARROS et al., 2013). Nesse

sentido, deve haver uma boa integração entre o produtor rural, os técnicos e os

operadores das máquinas, para que se identifique os pontos cruciais que são

mais afetados pelas enxurradas dentro do terreno e os melhores locais para

implantação das barraginhas (BARROS; RIBEIRO, 2009)

Para a construção das barraginhas é indicado o uso de máquinas como

a pá carregadeira, trator de esteira ou retroescavadeira, e em alguns casos

podem ser construídas manualmente.  Um aspecto que deve ser levado em

conta é a quantidade e o tamanho das bacias, que devem ser suficientes para

suportar o volume da enxurrada que irá receber (EMATER, 2005).
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Figura 9. Retroescavadeira utilizada para construção de barraginhas

Fonte: Projeto Barraginhas, disponível em: <http://projetobarraginhas.blogspot.com.br /

2014/02/blog-post_19.html>

Um dos passos principais para a construção do sistema de barraginhas

é a limpeza do terreno em que a mesma será implantada, incluindo-se a área

do entorno. A retirada de terra para a construção deve ser realizada do centro

para as extremidades, tomando cuidado para se manter as laterais inclinadas

formando um talude. Em terrenos com maior declividade, é recomendado que o

arraste  seja  realizado  no  sentido  da  sua  caída  e  que  as  cristas  do  talude

estejam niveladas (EMATER, 2005).
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O canal de chamada ou canal condutor, que é o canal responsável pela

condução da enxurrada para o interior da bacia de infiltração, deve ser bem

posicionado,  utilizando-se em torno de 0,5m de diferença entre  o  início  do

canal e a bacia, podendo ser construído com retroescavadeira e revestido de

formas diversas, como por exemplo, com o uso de cascalho, seixos rolados, e

em casos específicos revestidos de concreto ou feitos a partir de manilhas de

cimento (EMATER, 2005a).

Figura 10. Construção do canal de chamada das barraginhas utilizando

retroescavadeira 

Fonte:  Prefeitura  Municipal  de  São  Pedro  do  Suaçuí  –  MG,  disponível  em:

<http://www.saopedrodosuacui.mg.gov.br/Materia_especifica/6498/Secretaria-de-Agric

ultura-incentiva-construcao-de-Barraginhas>
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Após  a  construção  das  barraginhas  é  necessário  que  se  faça  uma

correta  manutenção  a  fim  de  manter  a  capacidade  de  armazenamento  e

infiltração da água. Esta manutenção deve ser realizada anualmente e durante

o período seco, efetuando a remoção dos sedimentos acumulados dentro da

bacia  de  infiltração,  podendo  estes  sedimentos  serem colocados  no  talude

externo  (borda)  ou  levados  para  locais  apropriados.  Deve-se  ter  atenção

especial  ao  canal  condutor  da  enxurrada  que  também  necessita  de

manutenção, deixando limpo e com o mínimo de erosão possível (EMATER,

2005a).

As bacias de infiltração devem ser apresentadas aos produtores rurais

gradativamente, a fim de que o mesmo vá se inteirando do funcionamento do

sistema e veja os resultados positivos a cada ciclo de chuvas, desta forma, sua

motivação é aumentada ao ver os resultados se concretizarem (BARROS, et

al., 2013).
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