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Sistema Barraginhas



RESUMO

Da mesma maneira que um telhado, a superfície do solo recebe a água das 
chuvas, concentrando-a em enxurrada que, à medida que escorre sobre o solo, 
se avoluma até formar erosão, causando muitos danos ao terreno. O Sistema 
Barraginhas consiste em dotar as áreas de pastagens, as lavouras e as beiras 
de estradas, onde ocorram enxurradas, de vários miniaçudes distribuídos na 
propriedade, de modo que cada um retenha a água da enxurrada, evitando 
erosões, voçorocas e assoreamentos, e amenizando as enchentes. O 
Sistema Barraginhas ajuda a aproveitar, de forma eficiente, a água das 
chuvas irregulares e intensas. Ao barrar (reter) a água de uma chuva intensa, 
as barraginhas possibilitam que essa água se infiltre no solo, recarregando 
o lençol freático. Quanto mais rápido essa água se infiltrar no solo, mais 
eficiente será a barraginha. Assim, ela estará apta a colher a próxima chuva 
e sucessivamente todas as chuvas que ocorrerem. Por sua vez, a recarga do 
lençol freático abastecerá os mananciais que mantêm as nascentes, cacimbas 
e córregos. Também umedecerá o entorno de cada barraginha, o que propiciará 
lavouras isoladas. Ao umedecer as baixadas, serão criadas condições para 
uma agricultura de qualidade e sem riscos, produção de alimentos e melhorias 
no sustento das famílias, além de geração de renda (local e regional). Essas 
vantagens também são refletidas nas feiras, no comércio, na saúde, e na 
satisfação às populações beneficiadas. 

 

Figura 1. Esquema de funcionamento do Sistema Barraginhas.
 

Sistema Barraginhas

 Boa prática aplicável em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Áreas de Uso Restrito e de Uso Alternativo do Solo.



A água contida numa barraginha infiltra-se continuamente nos sentidos vertical 
e horizontal formando uma “franja úmida” crescente e abastece um grande 
reservatório subterrâneo, o lençol freático.

Informações adicionais sobre o sistema, como a sua localização na propriedade, 
época ideal para construção, benefícios e vantagens, além de exemplos de 
modelos implantados podem ser obtidas nas publicações abaixo.

Figura 2. Vista geral de um Sistema de Barraginhas (Barros et al., 2013).
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