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BARRAGINHAS

Conservação de solo e
recuperação hídrica



Ter conhecimento da série de quantidade de chuva da região;
Avaliar o relevo, cobertura vegetal, paisagem e características do
solo onde serão implantadas;
Determinar a área de contribuição e os pontos estratégicos onde
serão construídas;
Estimar o volume de água que será captado;
Estimar o tamanho e número de Barraginhas a serem implantadas.

Em cursos de águas constantes;  
Nas Áreas de Proteção Permanente (APPs);     
No interior de voçorocas e grotas (barrancos profundos);
Em terrenos com inclinação acima de 12% (exceto retangulares).

Informações Importantes

Antes de construir as Barraginhas, é importante:

As Barraginhas NÃO devem ser construídas:

BARRAGINHAS

O sistema Barraginhas é um conjunto de práticas mecânicas de
conservação de água e solo, empregado para captação da água
das chuvas e do escoamento superficial. As Barraginhas são
caracterizadas como pequenas bacias escavadas em áreas de
enxurradas, agem como caixas de retenção que evitam as
perdas de água, permitem a infiltração no solo e garantem o
abastecimento do lençol freático.

As Barraginhas podem ter formato circular, semicircular e/ou
retangulares. As primeiras são implantadas em regiões de
inclinação inferior a 12% e dispersas em áreas de pastagem,
lavoura e beira de estradas. Os Barraginhas retangulares são
construídas em curva de nível e indicadas para áreas com
inclinação entre 12% e 20% (BARROS, L.C., informação pessoal
EMBRAPA, 2019). Podem ser implantadas em terraços e até
mesmo nas entrelinhas das lavouras (Figura 1).

É uma tecnologia social de baixo custo que traz diversos
benefícios como: concentração de nutrientes, diminuição da
erosão do solo e promoção da recarga do lençol freático
contribuindo para a conservação de nascentes e de mananciais.
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Captação de água de chuva e do escoamento superficial; 

Diminuição de enchentes; 

Diminuição da erosão e assoreamento dos corpos d'água; 

Aumento do nível de água no lençol freático, nas nascentes,
córregos e rios; 

Aumento da disponibilidade de água para a irrigação,
abastecimento humano e consumo animal;

Melhoria da sustentabilidade nas propriedades rurais.
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Figura 1 - Construção de Barraginha em curva de nível (A e B); Barraginha
semicircular (C) ; Barraginha circular (D). 
Fonte: Acervo fotográfico equipe pesquisadora.
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Objetivos e Potencialidades


