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RESUMO – Armazenar água em aqüíferos artificiais pode ser uma alternativa capaz de suprir as 
necessidades de água no meio rural, principalmente no semi-árido onde as chuvas são escassas e 
isso prejudica o desenvolvimento agrícola nessa região. Este trabalho objetivou analisar a 
viabilidade das barragens subterrânea e superficial, comparando os investimentos com a construção, 
acumulo e evaporação da água, impactos ambientais, a fim de descobrir qual delas se adéqua 
melhor para o semi-árido. Para essa análise utilizamos dados atmosféricos da cidade de Cabrobó, 
situada no sertão Pernambucano. Os resultados demonstram que a barragem subterrânea é uma 
alternativa que melhor atende as necessidades dos agricultores daquela região, pois, a água não 
evapora com tanta facilidade, e sobra mais espaço para o plantio ajudando assim em sua economia. 
Isto foi comprovado pela modelagem da cultura de feijão Caupi tanto com as barragens iniciando 
vazias como cheias. 

 

 
 
ABSTRACT – Storing water in aquifers can be an artificial alternative capable of meeting the 
water needs in rural areas, especially in semi-arid regions where rainfall is scarce and this is 
affecting agricultural development in this region. This study aimed to examine the feasibility of 
underground dams and shallow compared with the construction investment, accumulation and 
evaporation of water, environmental impacts, in order to discover which one fits best for thesemi-
arid. For this analysis we used data from the atmospheric city of Cabrobo, located in the interior of 
Pernambuco. The results show that the dam is an underground alternative that best meets the needs 
of farmers of that region, because the water does not evaporate as easily, and plenty more space for 
planting in helping its economy.This was demonstrated by modeling a culture of cowpea 
bothstarting with the empty dams and floods. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

A água é tema extremamente debatido e de suma importância nos dias atuais. Recurso esse, 

encontrado de várias maneiras no planeta, e uma das formas que o encontramos é nas reservas 

subterrâneas. Constituindo 98% das águas doces e líquidas do planeta (MMA, 2009). 

A distribuição deste recurso não é uniforme no planeta, algumas localidades cobertas pelos 

aqüíferos apresentam abundância, enquanto outros lugares apresentam escassez completa. A reserva 

de água subterrânea no Brasil é estimada em cerca de 112.00 km2, considerando uma profundidade 

de até 1.000 metros, com um volume de reabastecimento de 3.500 km3 anuais (REBOUÇAS, 1997). 

Tendo ainda que cerca de 16% dos municípios brasileiros utilizam exclusivamente água subterrânea 

para o abastecimento (IBGE, 2000).  

No Semi-árido nordestino, a água é o fator mais limitante à obtenção de elevadas 

produtividades agrícolas, de forma regular, ao longo dos anos; entretanto outra característica 

regional é a extrema variabilidade das condições climáticas (Reddy, 1983) fazendo com que, em 

alguns anos, o suprimento de água seja suficiente para atingir altas produtividades, enquanto, em 

outros anos levando à perda total das colheitas. 

Salientando ainda, que estudos atuais estimam que a quantidade total de água demandada pelo 

setor industrial no Brasil é de 139 m³/s, o que corresponde a um volume de aproximadamente 4,4 

Km³/ano. O porcentual demandado pelo setor industrial e por outros setores que utilizam a água é 

representado por: 72% para uso agrícola; 10% uso industrial e 18% abastecimento (SILVA, 2004). 

 Armazenar água em aqüíferos artificiais pode ser uma alternativa capaz de suprir as 

necessidades de água no meio rural, principalmente em regiões áridas ou semi-áridas. Sendo, 

necessário considerar que as altas temperaturas, baixa umidade do solo e a baixa concentração de 

vapor de água no ar frequentemente influenciam no fluxo total de água existente nesses locais. 

Logo, é de suma importância determinar a evaporação ocorrida em zonas áridas e semi-áridas para 

suprir as necessidades do agricultor dessas regiões.  

 Como no mundo 55% de todo o seu território é delimitado como uma região árida ou semi-

árida, onde 13% deste total localiza-se no Brasil, constando que 60% desta área se encontra no 

nordeste do país (SILVA, et al, 1984), faz-se necessário observar alguns fatores como: 1) estiagem; 

2) altas temperaturas , típicas desse tipo de região; 3) impactos ambientais provocados pela 

construção de uma barragem; 4) investimentos para a construção de uma barragem; 5) lucratividade 

proveniente da construção de uma barragem para o agricultor, entre outros.  

Para possibilitar a utilização de modelos matemáticos em barragens subterrâneas com o 

intuito de estimar a evaporação das mesmas a partir do lençol freático, como existem diversos 
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modelos matemáticos que possibilitam esse tipo de modelagem é necessário que haja uma 

calibragem para aplicabilidade correta dos mesmos. 

Por isso o presente trabalho tem por objetivo: 1) calibrar os modelos de Philip (1957), 

Harbaugh (1988), Morel-Seytoux (1989) e Grilli & Vidal (1986), utilizando a metodologia de 

Hargreaves, que é de fácil aplicação, utilizar-se-á dados provenientes de Recife; 2) Aplicar o 

modelo que se manter mais estável na calibragem para modelar a evaporação de uma barragem 

subterrânea em uma situação de solo descoberto e em outra com o solo coberto por uma cultura de 

feijão Caupi; 3) Comparar as barragens subterrânea e superficial determinando qual a mais 

adequada para o agricultor do semi-árido.   

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1- Dados Atmosféricos para a Calibragem dos Modelos para evaporação 

 

Os dados utilizados para comparação foram observados na estação experimental do 

departamento de energia nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/UFPE). Os dados 

observados foram a precipitação pluviométrica (Ch, mm/d), as radiações incidente (Ri, Wm-2) e 

refletida (Re, Wm-2), a temperatura do ar (Tar, ºC) e a umidade relativa (UR, %) foram monitoradas 

de forma automatizada, com registros a cada 30 minutos (figura 1a). 

A evaporação foi obtida por meio do modelo proposto por Hargreaves, que é de fácil 

aplicação e requer apenas dois parâmetros facilmente acessíveis, a temperatura T em ºC e a radiação 

solar incidente em MJ/m2/dia. Modelo este apresentado da seguinte maneira: 

 

��0 � 0,01|35
��  17,78��� � 238,8
595,5 � 0,55�� 

(1) 

 

A profundidade do lençol freático foi determinada utilizando um medidor de nível elétrico, da 

marca Plastitronic (figura 1b) com dispositivo de contato elétrico para detectar a posição da água. O 

dispositivo era cuidadosamente introduzido num piezômetro instalado na parcela, até atingir o nível 

d’ água, emitindo um sinal sonoro e a altura assim determinada a partir das marcas de graduação 

existentes no fio. 
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Figura 1. a) Visualização parcial da parcela experimental com pluviômetro e central de dados e b) 

Medidor de nível do lençol freático. 

O solo do local é classificado como um neossolo flúvico. As classes texturais do solo desta 

área estão apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Classe Textual das Camadas do Solo (PAULA, 2005) 

Profundidade (cm) Classificação Textual 

0 a 20 Franco Siltoso 

20 a 40 Franco 

40 a 80 Franco Argiloso 

80 a 100 Franco Siltoso 

100 a 140 Franco 

140 a 160 Areia Fina 

 

2.2 Modelos para Evaporação em Função do Nível do Lençol Freático 

 

Para estimar a evaporação em função da variação do nível do lençol freático alguns autores 

descreveram modelos matemáticos, dentre os quais destacamos os modelos: de PHILIP (1957), 

HARBAUGH (1988), MOREAL-SEYTOUX (1989) e GRILLI & VIDAL (1986) descritos abaixo: 

 

2.2.1 Philip (1957): 

 

Este modelo propõe que a taxa de evaporação diminui exponencialmente à medida que sua 

profundidade aumenta. Sugerindo que para um lençol superficial a evaporação é máxima. O modelo 

é representado pela seguinte equação: 

 

 �� � �������� (2) 

 

Onde Ev, EvMax, α e z são respectivamente taxa de evaporação do solo, evaporação máxima, 

parâmetro de ajuste e profundidade. 

a) 
 

b) 
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2.2.2. Harbaugh (1988): 

 

Propõe uma relação linear entre a evaporação e a profundidade a qual é nula quando o lençol 

é mais profundo e atinge valor máximo na superfície; 

 

 �� � �  ! (3) 

 

Onde a e b são parâmetros de ajuste e z profundidade. 

 

2.2.3 Morel–Seytoux (1989): 

 

Descreve uma equação semelhante à de Philip, considerando que a profundo; 

 

 �� � �"#$� (4) 

 

Na qual E0 e m são taxa de evaporação mínima e parâmetro de ajuste. 

 

2.2.4 Grilli & Vidal (1986): 

 

Propuseram que a evaporação ocorre em duas etapas, a partir de um valor máximo, que 

diminui exponencialmente com a profundidade do solo. 

 

 �� �  ���������$�&� (5) 

 

Sendo Evmax é a evaporação máxima e Z0 é a profundidade inicial. 

 

2.3 Obtenções dos parâmetros 

 

Os parâmetros das equações (2), (3), (4) e (5) são determinados de forma otimizada, 

considerando como critério à minimização de uma função-objeto, que utiliza as diferenças entre os 

valores medidos e calculados. 

A função-objeto a ser utilizada tem a seguinte forma: 

 '�(� �  ∑ *+��,� � + - .�/,012345,67  (6) 
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Sendo X(ti) um conjunto de valores medido em tempos específicos ti (i=1, 2, ... N) e +8.�/,012 o 

conjunto de valores calculados com a otimização do vetor de parâmetros k = {E0, Evmax, α, a, b, m, 

Z0}. 

 

2.4 Desempenho dos modelos 

 

Três critérios estatísticos foram utilizados para a análise dos dados calculados: o erro 

quadrático médio, EQM; razão de desvios, RD; e o coeficiente de massa residual, CMR (LOAGUE 

& GREEN, 1991). 

 

 �9: � ;∑ �<=$>=�?@=AB
5 C

B
? . 7EE>F  

(7) 

  

 �G �  ∑ �>=$>F�?@=AB
∑ �<=$>F�?@=AB

 (8) 

  

 H:� � ∑ >=$∑ <=@=AB@=AB
∑ >=@=AB

 (9) 

 

Sendo Ti os valores calculados pelo modelo, Mi os valores experimentais, :F  a média dos 

valores experimentais e N o número de determinações. Os valores ótimos de EQM, RD e CRM são 

0,1 e 0, respectivamente. 

 

2.5 Estudo de caso: 

Dois casos serão analisados, salientando que haverá dois tipos de situações, assim, sendo os 

dois primeiros foram modelados sem a presença de plantas, enquanto os dois últimos foram 

modelados utilizando plantações de feijão Caupi ao longo de um semestre. Logo, os casos foram 

divididos da seguinte forma: a) Barragem subterrânea versus barragem superficial, ambas 

inicialmente cheias. b) Barragem subterrânea versus barragem superficial, ambas inicialmente 

vazias. 

Lembrando que independente das barragens subterrâneas estarem cheias ou vazias é 

importante constar um poço amazonas, pois poderão ocorrer chuvas torrenciais provocando a 

saturação do solo e a mortandade das plantas ou apenas para haver o controle da salinidade da água 

(SILVA, et al, 2007). 

Supondo que as barragens estejam inicialmente cheias, no caso da subterrânea a área de 

plantio estará pronta para ser preparada após um bombeamento da água no solo pois o mesmo não 
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pode estar saturado e salientando que o sistema de agricultura que deve ser implantado é o de 

vazante , feitos geralmente pela tração animal. E no caso das barragens superficiais, o 

bombeamento já pode ser inicializado para suprir as necessidades das plantações. 

Entretanto, quando se constrói uma barragem inicialmente ela não está cheia e sim vazia. 

Então, neste caso tanto para um tipo de barragem quanto para o outro é preciso esperar as primeiras 

chuvas ocorrerem, para juntar água nas mesmas (seja para irrigar, seja para obter a umidade ideal 

para receber as sementes). 

 

 2.6 Dados atmosféricos para a modelagem das barragens: 

 Todos esses dados foram obtidos no site do instituto nacional de meteorologia, INMET 

(2010), da estação situada no município de Cabrobó – PE, a qual está localizada na latitude - 8,52º, 

longitude – 39,33º, e altitude de 314,46m como mostra a figura 2. 

 

 

Figura 2. Localização do município de Cabrobó – PE 

 

Os dados atmosféricos utilizados foram a temperatura do ar (Tar, em ºC), a máxima (Tmáx., em 

ºC) e  mínima (TMín, em ºC), umidade relativa do ar (Ura, em %), a velocidade (v, em m/s) e a 

direção do vento (Dv, em º), a pressão atmosférica (Pa em hPa) , a nebulosidade (N, em décimos) e 

a chuva (Ch, em mm). A distribuição da precipitação mensal de chuva pode ser vista na figura 2. 

 

Figura 3. Gráfico de precipitação de chuva no primeiro semestre de 2009 
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2.7 Modelo de uma barragem subterrânea 

 

Para construir uma barragem subterrânea é necessário ter um espaço de preferência quadrado, 

após definir o espaço de construção da mesma abre-se-á valas até encontrar uma rocha 

impermeável, a aproximadamente uma profundidade de 3 ou 4 metros. Em seguida para fixar a lona 

plástica é recomendado colocar um reboco feito de barro e água para evitar a perfuração da lona e 

só depois colocar a terra que foi retirada na escavacação da vala, deixando um espaço nas 

extremidades para a jusante, o qual deve ter dimensões de 20 x 20 cm. Após fechar as valas que 

ficam conhecidas por septo impermeável é indicado colocar um enroncamento de pedras, 

aumentado assim, o tempo de retenção da água quando houver precipitações, havendo uma melhor 

recarga da barragem subterrânea. 

É recomendado colocar um poço amazonas, observando que são cilíndricos e não muito 

profundos, tendo geralmente a mesma profundidade da barragem. Podendo ser abertos 

manualmente e mantido por pneus e concreto, pois além de possibilitarem o consumo da água para 

alimentação dos animais ainda são ecologicamente corretos. 

O modelo criado para representar a barragem subterrânea possui as seguintes dimensões: 3 

metros de profundidade (P), 20 metros de largura (L) e 20 metros de comprimento (C), estando 

localizado em um terreno que apresenta uma porosidade (φ) de 0,5. O custo médio para a 

construção de uma barragem subterrânea com as mesmas dimensões do nosso modelo é de 

aproximadamente R$ 1.600,00, como pode ser observado na tabela 2. Sendo, esta também, uma das 

vantagens da construção deste tipo de reservatório além de outras como: a) diminuição do risco de 

contaminação da água pela salinidade; b) Sobrarão mais terras para o plantio, pois não será 

necessário inundar nenhuma parte do terreno para a construção da barragem; c) Maior resistência à 

evaporação e à contaminação da água por poluentes, já que estão protegidas por uma camada 

superior de solo; d) Não estão sujeitas a assoreamento visto que são subterrâneas. Um diagrama de 

uma barragem subterrânea está apresentado na figura 4. 

 

Figura 4. Modelo de Barragem Subterrânea 
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Tabela 2. Valor estimado para a construção de uma barragem subterrânea 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Cano PVC Metro 3 R$ 20,00 R$ 60,00 

Tijolo 1000 unidades 1 R$ 370,00 R$ 370,00 

Cimento unidades 2 R$ 20,00 R$ 40,00 

Lona de 

Polietileno 

unidades 3 R$ 145,00 R$ 435 

Mão de obra 3 func/dia 10 R$ 70,00 R$ 700,00 

   Total 1.605,00 

 

Negativamente pode se considerar: a) A quantidade de água armazenada é bem menor do que 

em relação à barragem superficial, se forem comparadas utilizando tamanhos de áreas equivalentes 

para ambas; b) Não é possível alimentar os animais e nem utilizar a água para o consumo, a não ser 

que construa-se poços amazonas. 

Para calcular qual o volume diário de água nesta barragem deve-se observar a evaporação de 

água no solo, ocorrência de precipitações e a retirada de água do solo pelas raízes das plantas para a 

sua sustentabilidade. Considerando situações como: a) quanto mais plantas crescem mais diminui a 

evaporação do solo porque aumenta a sombra que as mesmas fazem nele; b) Quanto mais à planta 

cresce mais necessita de água retirando, então, mais água do solo pelas raízes; c) Quanto mais água 

tiver na planta mais ela transpira. 

Considerando-se que nos primeiros dias só ocorre evaporação de água no solo, pois as plantas 

ainda são sementes e não brotaram não ocorrendo à transpiração das mesmas. Logo para calcular 

essa evaporação foi utilizada a fórmula de GRILLI & VIDAL (1986): 

 

 I�� � ����� ���J$JK�   �� L �����
�� �  �����                    �� M �����


 (10) 

 

Onde Ev a taxa de evaporação, z a profundidade do lençol freático, Evmax a evaporação 

máxima, α e z0 parâmetros de ajuste. O modelo teve o solo dividido em três camadas como 

mostrada na figura 5.  
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Figura 5. Perfil de uma Barragem Subterrânea 

 

De acordo com a figura, a primeira camada recebe maior incidência solar fazendo com que a 

água presente na mesma evapore com mais facilidade, na segunda camada, por ter um contato com 

a primeira, a temperatura pode ser transferida por meio de condução do calor. A terceira camada 

retém mais água, por sofrer menos influência da solarização. A água presente em uma camada só 

começa a evaporar quando a água da camada anterior já tem evaporado totalmente (salientando que 

o solo inicialmente está descoberto e em seguida é que nasce uma camada vegetal), o que dificulta 

esse processo nos dias que há precipitação de chuva, pois ocorre a recarga no lençol freático. Os 

valores de α, zmax e z0 para cada camada estão apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores dos Coeficientes de uma Barragem Subterrânea 

CAMADA DE 

SOLO  

ESPESSURA α Evmáx Z0 

1º de 0 a 10 cm 0,01 3,90 0,22 

2º de 10 a 20 cm 0,01 1,90 0,24 

3º de 20 cm a 3 m  0,01 1,54 0,25 

 

Para calcular a evaporação da planta determinou-se que no dia se evapora 30% da água que se 

evaporaria em uma barragem superficial de mesmas dimensões que a barragem subterrânea.  

 

 ��N � 0,3��OP0 (11) 

 

Para calcular o volume final diário determinou-se que a planta começa a crescer do dia 0 até o 

dia 80 do seu ciclo de 90 dias, salientando que os últimos 10 dias não ocorre mais crescimento 

permanecendo a evaporação constante, pois a planta chegou ao seu estágio de maturação. Adotou-

se também que no dia 0 a evaporação da água na planta (Evp) foi de 0% e de no solo é 100% 
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enquanto do dia 80 em diante a evaporação do solo (Evs) é de 0% e da planta é 100%. Após essas 

determinações somaram-se os dois valores do dia para obter a evaporação total (Evt) da barragem 

subterrânea. 

 

 ��� � ��N  ��� (12) 

 

2.8 Modelo de uma barragem superficial 

 

O modelo utilizado para representar a barragem superficial foi desenvolvido na forma 

trapezoidal com as seguintes dimensões: 20m de largura (L), 20m de comprimento na parte superior 

(S), 10m de comprimento na parte inferior (s) e 3m do ponto que apresenta maior profundidade (P), 

como mostra a figura 6, salientando que a área de plantio será do lado barragem e terá um terreno 

quadriculado de 20m de dimensão. O custo médio pára construir uma barragem superficial é de 

aproximadamente R$ 5.450,00, sendo, então, pouco acessível para o agricultor de pequeno porte, 

como pode ser visto na tabela 4. 

 

Figura 6 - Perfil de uma Barragem Superficial 

 

Tabela 4. Valor Estimado para a Construção da Barragem Superficial 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Mão de obra  3 func/dia  20 R$ 90,00 R$ 1800,00 

Areis Caminhão 5 R$ 100,00 R$ 500,00 

Cimento unidades 70 R$ 20,00 R$ 1400,00 

Pedras unidades 3500 R$ 0,50 R$ 1.750,00 

   Total 5.450,00 

 

 

A água deste reservatório estará sujeita às seguintes situações: Intensa evaporação, em função 

da intensidade da insolação, o que a torna pouco útil ou mesmo inviável em regiões áridas ou semi-

áridas, onde a evaporação é intensa e pode causar uma grande perca d’água deste reservatório. 

Além disso, a utilização da água para a irrigação pode provocar a salinização do solo e estão mais 

(L) 

(L) 
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sensíveis a contaminação. Em contra partida este tipo de barragem tem maior capacidade de 

acumulação de água, sendo útil na criação de peixes e criadouros. 

Para calcular qual a capacidade líquida que este reservatório suporta utilizou-se a fórmula a 

seguir: 

 

 Q � �RSO�·U·V
4  (13) 

 

A Evaporação (EL, mm/dia) foi calculada utilizando a seguinte fórmula (PEREIRA, et al, 

1997): 

 

 EL = (0,015 + 0,00042Tmed + 10-6Al) [0,8Rs – 40 + 2,5v(T – Td)] (14) 

 

Sendo Tmed é a temperatura média diária (ºC), Al a altitude local (em m), e v a velocidade do vento 

(m/s) e Td a temperatura do ponto de orvalho (ºC).  

 

3 – RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

3.1 Calibragens dos Modelos 

 

Durante o período 31 dias em estudo ocorreram chuvas totalizando aproximadamente 240 

mm. Como pode ser visto na figura 7, a distribuição das chuvas não ocorreram de forma bem 

distribuída. Na primeira quinzena praticamente não ocorreram chuvas. As maiores chuvas 

ocorreram nos dias 16 e 30. Como as chuvas do mês ocorreram praticamente na segunda quinzena, 

espera-se que a presença de nuvens afetem a evaporação no período e que o nível do lençol freático 

se eleve. 

 
Figura 7. Chuvas ocorridas no período 

 

Como o nível do lençol freático não fora automatizado, a profundidade do lençol freático foi 

determinada em alguns dias durante o período de estudo. Para os dias em que foram medidos a sua 

profundidade, ele apresentou um comportamento de acordo com as chuvas, como pode ser visto na 
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figura 8, com uma maior profundidade na primeira quinzena do mês, com aproximadamente 4,5 m 

de profundidade, apresentando uma grande elevação no dia 23, com um nível de cerca de 3,4 m de 

profundidade, devido as constantes chuvas ocorridas no período e apresentando uma profundidade 

de aproximadamente 4 m no restante dos dias. 

 

Figura 8. Profundidade do lençol freático 

 

De posse dos valores do nível do lençol freático, utilizou-se a equação (6) para se determinar 

os valores dos parâmetros do vetor p. Os valores dos parâmetros foram obtidos para dias com e sem 

chuvas (ou com chuvas que não interferiram no nível do lençol freático) Os resultados obtidos após 

a otimização para os dois momentos encontra-se na tabela 5. 

 

Tabela 5. Valores dos parâmetros do vetor p após a otimização 

Dias Philip (1957) Harbaught (1988) Morel-Seytoux (1989) Gilli & Vidal (1986) 
  a b Eo m Zo Emax α 
Sem chuva 10,00 0,25 20,25 93,66 3,50 0,05 3,27 10,00 0,15 

Com chuva 9,93 0,26 0,59 4,81 11,28 1,10 1,24 9,54 0,26 

Na figura 9 estão apresentados as comparações da evaporação determinada pelo modelo de 

Hargreaves e estimada pelos modelos de Philip, Hanbaugh, Morel e Grilli, em dias sem e com 

chuvas. 

 

Figura 9. Evaporação medida e estimada em dias sem e com chuvas 
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Os índices estatísticos para cada modelo, nos dias sem e com chuvas estão apresentados na 

tabela 6. Para o período sem chuvas, o modelo de Harbaugh(1988) apresentou melhores resultados, 

seguido pelo modelos de Philip (1957), Grilli & Vidal (1986) e de Morel-Seytoux (1989). Para o 

período chuvoso acontece o inverso, os melhores desempenhos foram obtidos pelos modelos de 

Morel-Seytoux (1989), Philip (1957), Grilli & Vidal (1986) e por último o modelo de 

Harbaugh(1988). 

 

Tabela 6. Valor da função-objeto (F(p)), erro quadrático médio (EQM), razão de desvios (RD) e 

coeficiente de massa residual (CMR) para os modelos de Philip (1957), Harbaugh(1988), Moreal-

Seytoux (1989) e Grilli & Vidal (1986). 

 F (p) EQM (%)  RD CRM 

Dias sem chuva 

Philip (1957) 0,31 8,483 17,026 -0,001 

Harbaught (1988) 0,20 6,811 2,694 -0,001 

Moreal-Seytoux (1989) 0,32 8,606 8,071 0,012 

Grilli & Vidal (1986) 0,31 8,561 16,444 0,065 

Dias com chuva 

Philip (1957) 0,15 7,996 4,035 0,004 

Harbaught (1988) 0,35 8,045 17,370 0,131 

Moreal-Seytoux (1989) 0,46 7,947 3,883 0,001 

Grilli & Vidal (1986) 0,46 7,996 4,032 0,139 

 

 

3.2 Modelagem das barragens utilizando o modelo de Grilli & Vidal 

3.2.1 Barragem subterrânea versus barragem superficial, ambas inicialmente cheias 

Nas figuras 10 e 11 apresentam-se a evaporação de água no decorrer do ano em uma 

barragem subterrânea e em uma barragem superficial, respectivamente. Nota-se que no primeiro 

mês a barragem subterrânea evapora mais do que a barragem superficial, pois como as barragens 

estão cheias, o nível do lençol freático está alto, por isso evapora com muita facilidade, como 

conseqüência da temperatura que o solo adquire durante o dia. 
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Figura 10. Gráfico da Evaporação Mensal de Água da barragem Subterrânea 

 

 

Figura 11. Gráfico da Evaporação Mensal de Água da barragem Superficial 

 

Com relação ao mês de Fevereiro a água evaporada da barragem subterrânea corresponde a 

18% do volume inicial, enquanto a superficial evapora apenas 6%. Já no mês de setembro a 

subterrânea apresentou uma evaporação de 8,5% e a superficial de 11%. O que é considerável já 

que quanto menor for à quantidade de água maior será a evaporação da mesma para uma barragem 

superficial, enquanto na subterrânea ocorre o inverso, pois estará mais protegida do calor por causa 

da profundidade do lençol freático. 

É perceptível que nos meses de maior precipitação pluviométrica as barragens apresentam 

maior evaporação, pois há mais água em seus reservatórios. Isto é comprovado já que os meses 

maior precipitação foi janeiro, abril e março constatando assim, que no primeiro semestre, o qual 

houve maior precipitação também houve maior evaporação de água nas barragens. 

A figura 12 mostra a evaporação de água do solo da barragem subterrânea nos meses em que 

havia plantação, enquanto a figura 18 mostra a evaporação de água ocorrida na barragem 

superficial. 

 

Figura 12. Evaporação de Água na Barragem Subterrânea 
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Figura 13. Evaporação de Água na Barragem Superficial 

  

Ao comparar as figura 12 e 13, observa-se que a evaporação ocorrida na barragem subterrânea 

nestes três meses foi de aproximadamente 150m³ de água sendo: 82m³ no mês de março; 53m³ em 

abril e 14m³ em maio. Enquanto a barragem superficial evaporou 135m³ sendo: 58m³ no mês de 

março; 41m³em abril e 35m³ em maio. Salientando que, quando se mediu a quantidade de metros 

cúbicos da barragem subterrânea se considerou também a quantidade de água retirada pela planta, 

entretanto, da barragem superficial só se considerou a quantidade de água evaporada da mesma.  

 

3.2.2 Barragem subterrânea versus barragem superficial, ambas inicialmente vazias 

As figuras 14 e 15 apresentam a evaporação mensal no período de um ano, para as barragens 

subterrâneas e superficiais, respectivamente. Nota-se que em ambas a evaporação no primeiro mês é 

alta. 

 

Figura 14. Água evaporada mensalmente na barragem subterrânea 

 

Figura 15. Água evaporada mensalmente na barragem superficial 
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No mês de janeiro a barragem subterrânea evapora aproximadamente 30% a menos do que a 

barragem superficial, já no mês de maio a barragem superficial evapora quase 62% a menos do que 

a barragem subterrânea e, isso acontece porque o volume de água em cada reservatório é diferente, 

sendo que a subterrânea tem no fim do mês um volume de quase 130 m³ enquanto a superficial 

apresenta um volume de 1,83 m³. 

Comparando a evaporação das duas barragens no mês de setembro, porque é um mês que não 

houve precipitação pluviométrica, logo, nota-se que a barragem subterrânea apresentou uma 

evaporação de 77% a mais que a barragem superficial, porque a subterrânea apresenta um volume 

de aproximadamente 90m3 enquanto a superficial não apresenta nenhum volume de água. 

A figura 16 mostra a evaporação de água do solo da barragem subterrânea nos meses em que 

havia plantação, enquanto a figura 17 mostra a evaporação de água ocorrida na barragem 

superficial. 

 

Figura 16. Evaporação de Água na Barragem Subterrânea 

 

 

Figura 17. Evaporação de Água na Barragem Superficial 

  

Ao comparar as figuras 16 e 17 percebe-se que a barragem subterrânea evapora quase 40% 

amais que superficial no mês de março; 11% amais no mês de abril e 39% amais que a superficial, o 

que só é possível porque a barragem subterrânea tem maior quantidade de água além de ter água 

todos os dias enquanto a superficial tem menos água quando tem.  

A construção de uma barragem subterrânea provoca impactos ambientais como, por exemplo, 

o aumento de argila e a diminuição de areia presente no solo, os quais são quase nada, porque em 

oito anos o percentual registrado para ambos é de 2% em Petrolina - PE (SILVA, et al, 1997) o que 

significa dizer que são valores quase que desconsideráveis. Existindo outro fator que é a morte de 
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animais como a minhoca, o que não é tão bom, pois esse tipo de anelídeo tem a capacidade de 

tornar a terra fofa e fértil para o plantio, um problema que pode ser facilmente solucionado, com a 

adubação do solo.  

Os impactos ambientais causados pela construção de uma barragem superficial são dentre eles 

a imigração de animais que utilizavam a área como habitat podendo alguns não se adaptar, e 

morrerem, salinização do solo, diminuição da área do plantio e uma tendência do aumento de 

doenças provocadas pela água parada, o que pode ser facilmente solucionado criando peixes no 

reservatório, entretanto como no nosso modelo, alguns meses do ano a barragem permanece com 

pouco volume de água ou como em alguns meses sem água, não seria possível criar peixes, 

aumentado assim a probabilidade do aumento de doenças. Analisando a questão financeira, o 

investimento em uma barragem superficial é de aproximadamente R$ 5.450,00 enquanto uma 

barragem subterrânea custa em média de R$ 1.605,00 nos dias atuais, sendo assim, a barragem 

subterrânea é mais barata do que uma barragem superficial quase 71%. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Utilizou-se o modelo de Grilli & Vidal (1986) para modelar a evaporação de água ocorrida no 

nosso modelo de barragem subterrânea, pois ele obteve a mesma reação (quanto ao nível de 

evaporação ocorrida durante os dias observados) tanto nos dias de chuva quanto nos que não 

ocorreu precipitação. 

Ao realizar a comparação entre uma barragem subterrânea e superficial possibilitou a análise 

de como a barragem subterrânea se sobressai com relação a superficial, oferecendo ao agricultor de 

regiões áridas ou semi-áridas armazenar água para a agricultura durante todo o ano, sem correr o 

risco de perder toda a sua colheita pela falta de precipitações pluviométricas.  

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GRILLI, A. and E. Vidal (). "Evaporación desde salares: metodología para evaluar los recursos 
hídricos renovables. Aplicación en las Regiones I y II." Revista de Ingeniería Hidráulica de Chile, 
n.1, v.2, p. 155- 168, 1986. 
 
HARBAUGH, A. W. Modflow, the U.S. Geological Survey Modular Ground-Water Model: the 
groundwater flow process, U.S. Geological Survey Techniques and Methods, p. 6-16, 1988. 
 
INMET 2010. Disponível em http://www.inmet.gov.br, acessado em 12/11/2010 
 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  19

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTASTÍTICA (IBGE). Censo Demográfico 
2000, disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/default.shtm, 
acessado em 11/11/2010. 
 
MMA. Plano Nacional de Recursos Hídricos/ Programa Nacional de Águas Subterrâneas. Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Brasília, 2009. 
 
MOREL-SEYTOUX, H. J. & Al HASSOUN, S. The Unsaturated Components of SWATCH: A 
Multiprocess Watershed Model for Runoff Generation and Routing . Chapter in: Unsaturated Flow 

in Hydrologie Modeling, H. J. Morel-Seytoux, editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
Boston, London, 413-433, 1989. 

PAULA, JOSILENNE IARA VICNETE. Avaliação das propriedades hidrodinâmicas do solo para a 
estimativa da recarga do aqüífero. UFPE. Dissertação (Mestrado). 2005. p. 67. 
 
PHILIP, J. R. Evaporation, and moisture and heat fields in the soil. Journal of Meteorology n.14, p. 
354-366, 1957. 
 
REBOUÇAS, A. Água subterrânea: fonte mal-explorada no conhecimento e na sua utilização. A 
Água em Revista, Belo Horizonte, CPRM, v. 5 , n. 8, p. 84-87, 1997. 
 
REDDY, S.J. Climatic classification: The semiarid tropics and its environment - A review. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 18, p.823-847, 1983. 

SILVA, A. S.; SOARES, J. M.; PORTO, E. R. Tecnologias de baixo custo para convivência do 
homem com a seca. Petrolina, PE, EMBRAPA-CPATSA, 37p., 1984. 
 
SILVA, C. T. Tópicos Básicos Sobre Gestão de Recursos Hídricos- parte 1: Recursos Hídricos no 
Brasil e no mundo, Curso Sobre Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, 2004. 
 
SILVA, M. S. L., LOPES, P. R. C., ANJOS, J. B., SILVAM, A. S., BRITO, L. T. L., R. Exploração 
Agrícola em Barragem Subterrânea. Petrolina, PE, Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Semi-Árido (CPATSA), 1997. 
 

 

 


