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Introdução 
 
A água é um bem esgotável e indispensável para existência da humanidade. Portanto, ela deve ser 
gerida de forma que a mesma não vai escassear. A água ocupa ¾ da superfície do nosso planeta 
distribuída da seguinte forma; 97% é água salgada, 2% é água congelada nas calotes polares e 
apenas 1% está disponível para o uso humano. Neste momento mais de mil milhões de pessoas 
carecem de acesso ao fornecimento regular de água potável. Mais de 2200 milhões de pessoas, 
sobretudo nos países em desenvolvimento, morem todos os anos de doenças associadas à falta de 
qualidade da água. Pode-se continuar mencionando casos dramáticos que acontecem no nosso 
planeta por causa da insuficiência ou mesmo a ausência deste precioso líquido.   
 
O nosso tema vem precisamente debruçar sobre esta pequena parte da água. 
 
Águas Subterrâneas 
  
Começando pelas águas subterrâneas, elas encontram-se em lençóis de águas debaixo da terra. 
Esses lençóis podem ser de grande ou pequena capacidade, de boa ou má qualidade. Sendo 
assim, antes de se começar a exploração dessas águas, tem-se de ter em conta os estudos 
hidrologicos, hidrogeologicos, bacteriológicos, físico-químico assim como os dados relativos a 
pluviosidade correspondente à zona. Com esses estudos vai-se saber a quantidade, a qualidade e a 
durabilidade do lençol. 
 
 Para garantir uma boa gestão integrada de águas subterrâneas e de águas superficiais, 
elabora-se um Plano Director de Recursos Hídricos. Este Plano Director nos permite fazer um 
levantamento das bacias hidrográficas, indicando as zonas com maior potencial nos recursos 
hídricos tanto superficial como subterrâneo. As informações contidas neste Plano Director, permitirá 
uma programação sustentada do sector hídrico no desenvolvimento do país, porque o 
conhecimento da existência de lençóis de água numa dada zona ajuda na selecção de tipo de 
actividades a serem realizadas na mesma. Este PD poderá, por exemplo, identificar uma exploração 
agrícola utilizando fortes fertilizantes, concentração de grande quantidade de latrinas e outras 
acções que podem transmitir para o subsolo substâncias nocivas que podem contaminar o recurso 
hídrico existente. 
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 A presença da água ou a sua ausência depende da quantidade e da frequência da precipitação. 
Este factor tem muita importância na gestão das águas subterrâneas consideradas como recursos 
de reserva. 
 
Águas Superficiais 
 
 Tendo em conta, que o tema é abrangente a águas superficiais, começamos por classificar os 
diferentes tipos de águas superficiais. Essas águas surgem na natureza em forma de nascentes, 
rios, lagos ou lagoas. Tal como a forma de aparição a qualidade dessas águas também difere. 
Importa referir que as nascentes apresentarem em geral melhor qualidade foram as primeiras a 
serem exploradas para o abastecimento humano. Mas, com o crescimento demográfico e a 
consequente maior procura de água para o consumo humano começou-se a construir grandes 
captações de águas dos rios e depois dos lagos e mesmo das lagoas. Já presenciamos caso onde 
não existe nenhuma das variantes acima mencionadas e o abastecimento é feito através das águas 
do mar devidamente tratadas, o que torna muito dispendioso o fornecimento deste liquido tão 
precioso. 
 
 Tomando em consideração as situações abordadas no parágrafo anterior, importante se torna a 
protecção das aguas superficiais sem excepção de todos os tipos de poluição principalmente 
industriais e domésticos. O poder de absorção da poluição pelos oceanos é superior a dos rios, 
lagos e etc. Mas contudo, não é permitido fazer-se despejos sem tratamento prévio nestes 
receptores, porque corremos o risco de poluirmos toda a água disponível para a nossa 
sobrevivência. Os oceanos são os maiores receptores dos despejos. A relação volume da água dos 
oceanos e dos despejos é tão grande que  permite com que ele ainda esteja resistindo. Quanto aos 
rios, apresentam a vantagem por estarem em constante movimento, o que permite a renovação das 
águas. O mesmo já não se passa com os lagos e as lagoas que acumulam a carga recebida dos 
despejos. 
 
Caso Concreto de S. Tomé e Príncipe 
 
A República Democrática de São Tome e Príncipe, é um arquipélago situado no Golfo da Guiné, no 
oeste africano com cerca de 140 000 habitantes, com uma extensão territorial de 1 001 km², sendo 
São Tomé 859 km2 e Príncipe 142 km². Com uma pluviosidade elevada, mas geograficamente não 
uniforme (mais de 5 000 mm por ano no sudoeste e menos de 1 000 mm na cidade de São Tomé), 
são abundantes os recursos hídricos de superfície e subterrâneos. Estima-se que constituem uma 
superfície total de 2.1 milhões de m³ de água por km², o que equivale a 10.000 m³ anuais por 
habitantes, quantidade largamente superior à média de outras regiões do mundo. É uma rede de 
carácter radial a partir do centro em direcção à linha costeira. Nas duas ilhas, foram identificadas 
116 bacias hidrográficas e 223 cursos de água, de um cumprimento médio entre 5 e 27 Km e um 
desnivelamento de 1000 a 1500 metros de altitude. 
Para o controlo da rede hidrométrica e recolha dos dados, a nível institucional existe no Ministério 
dos Recursos Naturais e Meio Ambiente a Direcção dos Recursos Naturais e Energia. 
O sistema de recolha dos dados hidrométricos em S. Tomé e Príncipe colapsou em meados da 
década de oitenta, aparentemente devido à falta de fundos. Em 1989 entrou de novo em 
funcionamento, graças a um programa de assistência técnica da cooperação portuguesa, a 
Direcção Geral dos Recursos Naturais de Portugal (DGRN). Foi reabilitada toda a rede hidrométrica, 
mas devido a actos de vandalismo e algumas cheias, em 1991, das 13 estações em funcionamento, 
só 1 está operante, onde a brigada de campo se desloca apenas uma vez por mês. Os dados 
recolhidos são minimamente tratados de forma manual e arquivados por falta de um programa de 
processamento de dados. 
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Dada essa situação, foi elaborado, com o apoio da Organização Mundial da Meteorologia, um 
projecto de recuperação das estações, formação de quadros, aquisição de materiais e 
equipamentos e a criação de programas de tratamento e publicação dos dados recolhidos 
carecendo até a presente data de financiamento. 
Na República Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP) existe 14 sistemas de abastecimento 
de água (nascentes e rios) controlados pela Empresa de Água e Electricidade (EMAE) e 10 
sistemas nas Empresas Agrícolas. Quanto à produção da energia através da força hídrica existem 2 
barragens hidroeléctricas com uma capacidade de produção de 1920 kW e 320 kW. Afim de 
promover o desenvolvimento económico e melhorar o bem estar do povo, S. Tomé e Príncipe 
considera os empreendimentos energéticos como projectos nacionais e planeia a construção de 
novas centrais hidroeléctricas, que requerem a operação relativamente fácil e dispensando o casto 
de combustível devido ao aproveitamento dos recursos hídricos (rios) abundante no país. Sendo S. 
Tomé e Príncipe um país de economia baseada em agricultura, como não poderia deixar de ser, 
durante o período não chuvoso (gravana) as águas são utilizadas em vários sistemas de irrigação.    
Experiências na exploração das águas subterrâneas são escassas, porque a política da gestão do 
nosso recurso hídrico saído do Plano Director de Água e Saneamento do Meio realizado entre 
1995/97, garante a suficiência de águas superficiais para um período de 20 anos. Portanto, este 
ainda não é uma prioridade no nosso país.   

 
Conclusão 
  
Em conclusão, uma boa gestão das águas subterrâneas e superficiais deve passar por um 
levantamento geográfico dos recursos, a quantificação, a qualificação e a protecção dos mesmos de 
uma possível contaminação com poluentes de origem doméstico, industrial e agro-pecuário. Com 
essas acções, delinear a melhor política da sua gestão.  
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RESUMO 
 
O conceito risco tem uma importância crescente na sociedade contemporânea, com incidência em 
diferentes aspectos da mesma.  Este conceito tem diversas definições e efeitos e aplica-se em 
diferentes domínios.  Em sistemas naturais e em sistemas tecnológicos, o conceito de risco está 
relacionado com as incertezas na garantia da segurança e com os efeitos de condições extremas ou 
limites que materializem a ocorrência de situações de transgressão ou de descontinuidade nas 
situações de segurança previstas ou desejadas. 
Para evitar que o risco fique confinado e uma projecção de ansiedades e temores (resposta 
saudável) e para fornecer um mecanismo de referências operativas para enquadramento das 
acções de segurança possíveis e justificáveis (resposta operacional) evoluiu-se para a gestão do 
risco. 
A comunicação expõe a estrutura da gestão do risco com exemplificação da aplicação em vales 
com barragens com a consideração prioritária da ocorrência de cheias ou enchentes naturais e 
induzidas por acidentes.  Apresenta-se uma sistematização e conjunto de metodologias possíveis 
tendo em vista a garantia da manutenção de valores de risco socialmente aceitáveis. 
A comunicação baseia-se na experiência do autor na investigação e desenvolvimento da gestão do 
risco em vales com barragens, nomeadamente através do projecto da NATO (“Dam Break Risk 
Management in Portugal”) que foi executado entre 1999 e 2000. 
 
Palavras Chave – Gestão Risco, Risco, Vales, Barragens. 

 
1 – INTRODUÇÃO 
 
De um modo crescente, o risco está cada vez mais “presente” nas sociedades desenvolvidas.  Esta 
presença decorre não só das múltiplas situações perigosas que a natureza e a tecnologia impõem à 
humanidade mas, também, de outros factores associados, a saber: 
•  comportamento da Sociedade, resultante da transformação filosófico-política, ao longo da 
História, face à incerteza; 
•  intervenção da comunicação social na construção social do risco. 
Estes dois factores produzem uma multiplicidade de efeitos na percepção e na resposta sociais face 
aos riscos e alteraram a problemática do risco na “opinião pública” e na política, em geral, e na 
tomada de decisões técnicas.  Esta questão, ou “fenómeno social”, tende a ser tão forte que está a 
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tornar-se num vector de mudança no que concerne os objectivos, a organização e a 
responsabilidade na governação de países, de instituições ou de empresas.  Com efeito, no 
seguimento das fases de garantia dos direitos de propriedade e de cidadania, aos governos dos 
países democráticos passa a ser exigida que assumam a responsabilidade face a todos os riscos 
potenciais que possam perturbar ou prejudicar a Sociedade. 
Tal como se apresenta na actualidade, afigura-se ser de uma fase transitória, para um patamar mais 
adequado da gestão da qualidade de vida face às incertezas naturais e aos efeitos da aplicação de 
uma cultura tecnológica com incidências cada vez mais abrangentes e profundas na humanidade. 
A gestão do risco é um conceito que, em sentido lato, corresponde a uma forma estruturada e 
integrada da Sociedade responder a qualquer tipo de risco que constitua uma ameaça com 
probabilidade avaliável. 
A presente comunicação apresenta o conceito e a justificação da gestão do risco e a respectiva 
aplicação aos recursos hídricos, nomeadamente no caso da gestão do risco em vales com 
barragens. 
 
2 – O CONCEITO GESTÃO DO RISCO 
2.1 – Justificação 
 
A implementação do conceito gestão do risco justifica-se pelas considerações gerais de cariz 
filosófico, sociológico e político que caracterizam a situação actual das sociedades mais 
desenvolvidas face aos riscos.  Esta situação corresponde a uma mudança profunda do 
comportamento social relativamente aos eventos incertos com potenciais efeitos negativos, em 
particular as realizações dos mesmos sob a forma de catástrofes ou de acidentes. 
Para esta mudança concorrem diversos factores de evolução histórica, manifestando-se os indícios 
fortes dum novo comportamento no final do século XX.  Numa forma sucinta e abreviada os 
principais factores determinantes da mudança são seguidamente referidos. 
O progressivo afastamento da influência do transcendente externo, em particular da religião e de 
Deus, como explicação última e infinita e a consolidação duma perspectiva materialista e hedonista 
baseada numa cultura de conhecimento científico e, com maior ênfase, de aplicações tecnológicas 
ao serviço das comodidades e dos desejos da humanidade. 
A progressiva “praxis” política em regime democrático, baseada fortemente na veiculação de 
mensagens de sedução generalizada através do suporte dos “media”, em convergência rápida com 
a prática da publicidade dos produtos tecnológicos “eficazes” e sempre mais “eficientes”, com a 
consequente concentração de promessas e expectativas, nos eleitos, de âmbito cada vez mais 
alargado e de difícil concretização. 
A progressiva cultura de especialização de saberes e fazeres na sociedade, fragmentando a 
intervenção intelectual e operacional dos cidadãos na comunidade e institucionalizando a 
compartimentação dos acontecimentos “esperados” ou “normais” para os quais a organização deve 
dar resposta e tranquilidade. 
Finalmente, a extraordinária força dos meios da comunicação social actuais, nomeadamente 
através da imagem em directo e da estruturação de “opinião pública”, influencia de sobremaneira a 
nova construção social de responsabilidade dos riscos e a reacção do poder político face a estes 
através da mediação dos “media”. 
Por todos estes factores a percepção dos riscos e a resposta da Sociedade aos mesmos envolve, 
para além de um componente técnico-científico concreto (“objectivo”), um componente subjectivo de 
apreciação e de transferência da responsabilidade resultante de um intenso fluxo inter-subjectivo 
cujo resultado visível é a denúncia de faltas sucessivas aos decisores de nível mais elevado, 
nomeadamente por omissão, e a focalização no poder da “responsabilidade-causa” dos efeitos de 
catástrofes naturais, deslocadas em antrópicas, e tecnológicas: incêndios, derrames poluentes, 
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cheias e secas, roturas em abastecimentos, vagas de calor ou de frio, epidemias, acidentes em 
infra-estruturas, etc., etc.. 

 
2.2 – Consequências da nova situação 
 
Aceitando que a nova situação existe e compreendendo a justificação, é útil referir algumas 
consequências práticas da mesma: 
•  tendência para o antagonismo de posições referentes a 1) desconfiança à “priori” no 
conhecimento científico, quanto a decisões com algum risco para o futuro e 2) reclamação à 
“posteriori” por ineficácia na antecipação e prevenção de eventos e pelas respectivas 
consequências, no rescaldo da materialização de um risco; 
•  esgotamento da posição racional baseada no conhecimento possível e na compreensão de 
complexidade da realidade e da incerteza, resultando numa posição irracional e imatura que pode 
motivar, por antecipação, metodologias de decisão política especulativas e pouco eficazes; 
•  esgotamento dos sistemas actuais de governo face a situações de risco, por incapacidade óbvia 
de honrarem expectativas crescentes num domínio ilimitado e de efeitos não controláveis. 
É de referir que não se pretende julgar moralmente o novo paradigma do comportamento face aos 
riscos.  O ser dos factos não depende da caracterização dos mesmos em “bons” ou “maus”. 
É possível argumentar que este novo contexto apresenta aspectos positivos: maior 
responsabilização dos responsáveis políticos, contenção de promessas difíceis de cumprir, maior 
transparência e diagnósticos mas rigorosos de situações de risco, maior justiça e equidade na 
gestão das coisas públicas e mais atenção à protecção de vidas. 
Nesta óptica justificar-se-ão as acções que tendem a acompanhar e a reforçar as acusações por 
parte da sociedade civil aos poderes instituídos. 
Contudo, uma análise tão objectiva quanto o possível leva-nos a aceitar a situação actual como um 
sinal de desadaptação do sistema de prevenção e de protecção contra uma realidade com 
importância social emergente. 
A gestão dos riscos pode ser a estrutura adequada para enquadrar e corrigir esta desadaptação por 
forma a que o possível substitua o impossível e que a protecção contra os riscos seja mais eficaz e 
a responsabilidade partilhada (Figura 1). 
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Figura 1 – Responsabilidade partilhada na gestão do risco de barragens. 

 
 
2.3 – Conceito abstracto de risco 
 
Para que o conceito da gestão do risco seja aceite e eficaz é indispensável estar de acordo na 
compreensão do conceito de risco. 
A palavra risco tem múltiplos significados nas linguagens corrente e técnico-científica. 
Recentemente, a palavra é frequentemente utilizada para caracterizar o tipo de Sociedade da 
actualidade (pós-modernidade). A Sociedade de Risco pretende indicar um tipo de sociedade com 
mais incertezas, alterações mais frequentes, menores garantias e maiores oportunidades, mais 
exigente e menos segura.  
Segurança é uma das palavras mais associadas ao risco na terminologia técnico-científica, outra é 
incerteza. A primeira designa uma situação que, progressivamente, tem vindo a ser considerada 
como um direito dos cidadãos. Este “direito” tem, contudo, uma particularidade singular: não pode 
ser absoluto nem tão pouco garantido. A incerteza acompanha-o, impedindo a garantia total de o 
mesmo se concretizar. Trata-se de um direito de expectativa no espaço e no tempo, só verificável à 
“posteriori”. Esta singularidade dificulta a discussão prática do conceito de segurança no âmbito das 
relações com o público, nomeadamente sempre que, em situações específicas, se coloca o 
problema de apreciar um estado ou nível de segurança, no presente ou no futuro. Neste contexto 
preciso, técnico-científico e de interacção com o público, o risco pode ser considerado como um 
aferidor ou indicador do nível de garantia dum determinado estado de segurança.  
Em cada situação, a segurança pressupõe a continuidade da existência do que nos rodeia, ou da 
realidade tal como é considerada no presente ou é prevista no futuro, sem perturbações que 
provoquem prejuízos ou danos relativamente significativos, de ordem material ou imaterial, incluindo 
a perda de vidas.  
O conceito de risco aplica-se a eventos com efeitos negativos (danos) que podem ocorrer no futuro.  
Entre os eventos cuja ocorrência obedece a uma certeza absoluta, e podem ser perfeitamente 
conhecidos, e aqueles cuja ocorrência é absolutamente incerta ou desconhecida, interessa-nos, 
para aplicação do conceito de risco aqueles cuja possibilidade de ocorrência possa ser quantificada 
ou avaliada.  Esta condição é fundamental para relativizar situações e hierarquizar decisões. 
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De uma forma integrada, o risco pretende caracterizar a possibilidade de ocorrência de 
perturbações que alterem o estado de segurança existente ou previsto e que provoquem os 
correspondentes danos.  Genealogicamente, o risco pode ser associado ao desenho, ao projecto de 
um sistema artificial ou tecnológico criado pelo Homem: um erro no projecto ou a excedência das 
capacidades de resistência ou de funcionamento normal de um sistema ou estrutura delineado e 
construído pelo Homem pode provocar danos prejudiciais, resultantes da quebra do estado de 
segurança assumido, os quais podem atingir o nível de desastre ou de catástrofe.  
O conceito de risco pode, assim, ter na sua génese uma ponte entre a origem incerta de uma 
disfuncionalidade grave e os desastres ou catástrofes (humanas) resultantes.  
O conceito de risco aplica-se quer às incertezas na segurança de sistemas ou produtos tecnológicos 
(riscos tecnológicos), quer a sistemas e catástrofes naturais (riscos naturais).  
O conceito abstracto de risco é importante na medida em que engloba o aspecto subjectivo e que 
pode ser determinante na apreciação de situações e na tomada de decisões. 
 
2.4 – Definição técnico-científica do risco 
 
É indispensável seleccionar algumas definições de risco, aplicáveis à aplicação em causa, na 
presente comunicação.  Na apresentação geral do conceito de risco salientou-se a associação ao 
conceito de incerteza, nomeadamente no que concerne o desencadeamento das perturbações ou 
dos eventos que conduzirão a acidentes e à quebra de segurança.  No contexto técnico-científico, a 
medida da incerteza ou a caracterização do nível de incerteza face a cada potencial acontecimento 
identificado, é realizada pelo conceito de probabilidade.  Assim, no domínio da engenharia e do 
discurso técnico sobre segurança de barragens e de vales, o risco é indissociável da probabilidade. 
De uma forma geral, a probabilidade, através de um valor compreendido entre 1 (e.g. certeza 
absoluta de um acidente com ruptura) e 0 (e.g. certeza de segurança absoluta de uma barragem) 
permite caracterizar, quantitativamente e objectivamente, o tipo de incerteza em causa.  A 
probabilidade pode ser estimada por especialistas ou conhecedores do domínio em causa 
(probabilidade subjectiva).  
A vantagem neste tipo de caracterização, admitindo que é possível obter o valor da probabilidade, é 
a de se poder comparar níveis de incerteza e de permitir a adopção de um sistema racional e lógico 
de decisão. Contudo, esta vantagem encerra em si uma grande dificuldade, uma barreira muito 
difícil de transpor no que concerne alguns dos objectivos de uma gestão do risco. Trata-se da 
capacidade de interpretação dos valores de probabilidades extremas ou de eventos relativamente 
raros como tendem a ser as situações de acidentes, com ruptura, em barragens construídas de 
acordo com os critérios e o bom “estado da arte” actual.  
Com efeito, a ordem de grandeza da probabilidade de ruptura, por ano, de uma barragem pode ser 
de 0,000001 ou 10-6. Para quem não é especialista, mas é confrontado com a interpretação da 
diferença entre este valor de probabilidade e o de 0,00001 (10-5) ou o de 0,0000001 (10-7), a 
dificuldade em decidir ou optar por um dos valores, no que respeita a aceitação de um nível de 
incerteza, tendo por referências os valores limites de 0 e de 1, é naturalmente muito grande.  
Por seu turno, o próprio valor absoluto de uma probabilidade muito baixa provoca perplexidade e 
tendência para alheamento no cidadão comum.  
Em alguns domínios técnico-científicos aceita-se que o conceito de risco se limite à probabilidade de 
ocorrência de acontecimentos desfavoráveis à segurança ou à operacionalidade de um sistema.  É 
o que acontece na análise quantitativa de probabilidades de ruptura ou de inoperacionalidades de 
componentes de uma barragem, análise esta conhecida pela designação genérica de análise de 
risco. Esta análise é aplicada aos meios diversos e complexos sistemas tecnológicos, 
nomeadamente em indústrias perigosas e a barragens.  Para a avaliação do nível de segurança (ou 
de insegurança) dos vales com barragens, e em muitas outras situações, torna-se indispensável 
associar ao risco os potenciais danos associados ao acidente cuja probabilidade se quantifica.  Com 
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efeito, a avaliação do risco no sentido integral implica a caracterização dos prejuízos que podem 
ocorrer a jusante da barragem que sofra um acidente.  Nesta conformidade, no contexto da análise 
conjunta do binómio ocorrência-danos, a definição geral de risco, R, é a seguinte:  

R = P x D      (1)  
em que P é a probabilidade de ocorrência do acidente ou do tipo de evento desfavorável em causa 
e D é o valor total dos danos associados. A grandeza risco assim definida é variável no tempo quer 
pela alteração de P (alteração de condições potencialmente agressivas ou mais vulnerabilidade da 
barragem), quer pela alteração de D (alteração da ocupação do solo ou de medidas de protecção). 
A equivalência entre vidas humanas perdidas e valores monetários (valores em euros) é 
teoricamente possível mas, por razões morais e éticas, é na maioria das situações, não 
aconselhável. Assim, é frequente a determinação do risco relativa a vidas humanas e do risco 
relativo aos restantes danos, em euros.  
No contexto da definição (1), o risco pode ser considerado como uma grandeza que caracteriza os 
danos expectáveis decorrentes de um acidente. Exemplo: no caso da probabilidade de ruptura, por 
ano, ter o valor estimado de 10-6 e os respectivos danos associados, terem o valor estimado global 
de 500 milhões de euros, o risco corresponderá ao valor de 500 euros por ano.  
 
2.5 – Percepção do risco 
 
Independentemente da definição que se adopte para o risco, cada pessoa (indivíduo), ou uma 
comunidade no seu conjunto, tem uma noção subjectiva de risco, que envolve as noções de receito 
e de perigo, o grau de possibilidade de ocorrência do evento desfavorável e a avaliação de perdas 
ou prejuízos. Esta apreciação é o resultado de diversos factores de tipo cultural, e psicológico e 
envolve valores sociais que influenciam a postura de cada membro da comunidade perante a 
segurança e a incerteza da mesma no futuro. A percepção do risco depende, a nível individual, da 
experiência vivida e da postura perante a vida e, ainda de factores tais como a idade, o sexo, a 
educação e a condição física e psicológica. 
A possibilidade de opção voluntária relativamente à exposição do perigo em causa é um factor 
determinante na valorização subjectiva do risco. Um risco voluntário é mais aceitável 
psicologicamente do que um risco imposto, como é o caso, na generalidade, dos habitantes das 
áreas inundáveis a jusante de uma barragem.  
A avaliação da percepção do risco num vale com barragens é uma questão do âmbito da psicologia 
social e exige trabalhos de campo (inquéritos). 
A consideração da percepção do risco é muito importante para os serviços de protecção civil e 
autoridades de segurança nos processos de decisão e de acção.  
Se fosse possível quantificar o “risco subjectivo” o respectivo valor afastar-se-ia do valor do “risco 
objectivo” correspondente à definição (1). Dos estudos efectuados relativos à percepção do risco 
retira-se o seguinte:  
•  a quantificação da probabilidade é secundarizada, tornando-se num elemento neutro, e sentida 
com relativa indiferença;  
•  a avaliação dos prejuízos ou danos é sobrevalorizada e, entre outras, a provável perda de vidas 
humanas, por efeito do acidente, é por vezes, inconsciente do risco.  
 
3 – GESTÃO DO RISCO APLICADA A BARRAGENS 
3.1 – Estrutura geral 
 
A seguinte estrutura geral pode ser adaptada para o processo de gestão do risco em vales com 
barragens (Figura 2): 
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Avaliação do Risco 
 
•  Determinação dos eventos perigosos (acções perigosas que podem ocorrer e colocar em perigo 
a segurança das barragens).  
•  Análise do Risco (determinação de cenários e avaliação de probabilidades de ruptura de 
barragens e dos danos nestas e nos vales).  
Mitigação do Risco 
•  Redução do Risco (selecção e implementação de medidas estruturais e não-estruturais de 
segurança e prevenção por forma a reduzir a exposição ao perigo e os consequentes danos ao 
longo dois vales).  
•  Resposta ao Risco (preparação da assistência adequada em caso de um acidente – gestão de 
crise).  
 
 
 

 S is te m a  d e  g e s tã o  d o  r is c o

M itig a ç ã o  d o  r is c oA v a lia ç ã o  d o  r is c o

Id e n tif ic a ç ã o  d e
e v e n to s  p e r ig o s o s

A n á lis e  d o
r is c o

R e d u ç ã o  d e
c o n tr o lo  d e  r is c o

R e s p o s ta  a o
r is c o

 

 
Figura 2 – Estrutura geral de um sistema de gestão do risco. 

 
 
3.2 – Análise do risco em barragens 
 
A partir da década de 60 do século vinte, o conceito de risco passou a ter aplicações operacionais 
relevantes no domínio das barragens, nomeadamente em duas áreas: 
•  Na teoria da fiabilidade, na qual risco é definido como a probabilidade de ocorrência de uma 
inoperacionalidade do sistema e, 
•  Na análise de segurança, em que está associado ao valor expectável dos danos resultantes de 
uma inoperacionalidade grave, ou acidente, de que resulta uma ruptura na barragem. 
 
A análise do risco no domínio das barragens pode ser aplicada de acordo com duas perspectivas 
diferentes:  
 
•  Como componente de processo de decisão técnica referentes a aspectos específicos de 
segurança da barragem, nomeadamente: 
- o reforço da capacidade do evacuador de cheias, 
- a fixação ou alteração da cota do coroamento, 
- a implementação de um sistema integrado e automático de alerta e aviso; 
•  Como componente do sistema de gestão do risco associado a um vale com barragens, 
nomeadamente: 
- a avaliação do risco no vale a jusante, 
- a adopção de medidas mitigadoras especiais para protecção da população e controlo do risco, 
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- a comunicação, informação e participação do público tendo em vista a aceitação de um nível de 
risco partilhado. 
Nos processos de decisão a análise do risco está, em geral, associada a análises económicas do 
tipo custo-benefício.  
De entre as justificações que explicam o interesse na análise do risco no domínio das barragens 
salientam-se as seguintes: 
1. Muitas barragens já atingiram um razoável período da respectiva vida útil e pretende-se (em 
geral) que as mesmas sejam exploradas por mais de 50 anos (pelo menos), podendo exigir 
intervenções de reabilitação ou de reforço. 
2. Sensível falta de experiência, em projecto e construção de barragens, das novas gerações de 
engenheiros que vão ter a responsabilidade da exploração e da segurança das barragens 
existentes. 
3. A modernidade foi exigindo cada vez mais a avaliação da segurança de actividades que podem 
constituir uma ameaça para as populações e a informação e participação públicas sobre a 
segurança e risco. 
4. A avaliação da segurança está a ser incentivada pelos indícios de mudança climática e pelo 
aumento de população em risco a jusante e dos prejuízos resultantes de um eventual acidentes. 
5. O movimento de privatização na exploração das barragens levanta alguns receios pelos efeitos 
na segurança dos mesmos. 
6. O enorme potencial destrutivo das barragens e albufeiras associadas: perda de vidas e bens 
materiais. 
 
3.3 – Avaliação do risco nos vales com barragens 
 
A avaliação do risco nos vales com barragens torna-se indispensável, no contexto da gestão do 
risco, por forma a obter uma referência sobre a segurança dos mesmos e sobre a prioridade ou 
necessidade de intervenção por meio da aplicação de medidas estruturais ou não-estruturais.  A 
análise de casos históricos de cheias reais deste tipo, comparáveis em número suficiente para 
terem relevância estatística, é ainda muito escassa pelo que se têm de aceitar as seguintes 
hipóteses: 
 
•  Para cada cenário de ruptura ocorre uma cheia cujas características dependem das condições e 
parâmetros estabelecidos ou previstos;  
•  As características hidrodinâmicas das cheias e os efeitos (danos) ao longo do vale a jusante de 
uma barragem resultam da análise efectuada com as melhores técnicas possíveis e os critérios de 
previsão mais bem fundamentados;  
•  Dos dois pontos anteriores decorre que o risco global em cada vale pode ser calculado através 
do produto da probabilidade de ocorrência do acidente na barragem pelos danos estimados em 
função da área de inundação e respectiva ocupação e das características da cheia e do grau de 
operacionalidade dos sistemas de alerta e de protecção civil existentes.  
 
No que respeita a avaliação dos danos D, há que considerar ou individualizar os seguintes tipos:  
 
DH – perdas de vidas humanas referentes a residentes, trabalhadores ou temporários (turistas ou 
viajantes) na área potencial de inundação, conjunto definido genericamente por população em risco 
(PER). 
DE – danos económicos, aqueles que podem ter uma expressão directa de base monetária. 
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A designação População em Risco (PER)(i) é adoptada na terminologia da especialidade por uma 
razão precisa: refere-se a um conjunto estimado de pessoas, não identificadas individualmente, mas 
com uma elevada probabilidade ou razões fortes, para estar presente na área de inundação. Em 
casos particulares e no âmbito dos planos de emergência e de evacuação, pode justificar-se 
considerar um subconjunto específico do PER que deverá ser objecto de medidas especiais por 
serem indivíduos mais vulneráveis (doentes, idosos, etc.) Este subconjunto pode ser identificado por 
Indivíduos Especialmente em Risco (IER). 
Após o levantamento dos danos directos para a aplicação da definição (1) do risco efectivo, num 
determinado vale, será possível ter 
 
•  O valor expectável de perdas de vidas humanas ou número expectável de vidas humanas 
(NEV)(ii), correspondentes a DH;  
•  O valor monetário, em euros, resultante da soma de danos estimados das perdas de valores 
económicos, correspondentes a DE.  
A noção de “risco” está fortemente ligada à de vulnerabilidade da população e dos bens. Uma maior 
vulnerabilidade traduz-se em maiores danos ou perdas directos e indirectos e a uma maior 
dificuldade na recuperação.  
No que respeita os processos de decisão e de informação e de comunicação ao público, relativos 
ao risco, é importante saber fazer reflectir nas estimativas de DH (ou de NEV), as mais notórias e 
decisivas, a existência, operacionalidade ou grau de eficácia de medidas especiais de segurança no 
vale: plano de emergência, plano de evacuação, sistema de alerta, exercícios periódicos, etc. 
Presentemente, esta incidência é possível com base na aplicação de critérios empíricos 
aproximados propostos por instituições com larga experiência como o Bureau of Reclamation dos 
EUA.  Recentemente, têm sido elaborados estudos de avaliação probabilística dos danos tornando 
o correspondente risco uma variável associada às probabilidades de ocorrência de danos. 
 
3.4 – Risco socialmente aceitável 
 
Concluída a avaliação do risco para uma determinada condição de referência, baseada na análise 
do risco da barragem, que fornece uma probabilidade de ocorrência de acidentes, e na avaliação 
das perdas de vidas humanas e económicas, resultantes da cheia induzida pelo esvaziamento da 
albufeira, impõe-se proceder a uma apreciação do risco e da situação de segurança do vale e 
tomar, eventualmente, a decisão de implementar novas medidas mitigadoras do risco. 
A autoridade de segurança das barragens, os responsáveis pela protecção civil, os responsáveis 
pela construção de barragens, os especialistas, técnicos e outros representantes da Sociedade ou 
do Público tenderão a ter opiniões diversas sobre o valor do risco aceitável em cada caso.  O 
coordenador da gestão do risco deverá propiciar uma decisão com base em objectivos e referências 
aceites. 
Recentemente, tem vindo cada vez mais a ser considerado um critério de aceitabilidade baseado 
em valores limites para os riscos de acidentes, que a Sociedade aceitaria, em função das perdas 
estimadas em resultados desse acidente: é o conceito de Risco Socialmente Aceitável (RSA).  
Atendendo à importância que o número de vítimas humanas tem na apreciação do risco, os critérios 
de RSA são, em geral, baseados na NEV (exemplo: critério de ANCOLD).  
A obtenção de um critério para o RSA não é simples nem pode ser objectivo. Baseia-se em 
diferentes metodologias de análise estatística, de experiências de opções e decisões tomadas por 
responsáveis políticos, trabalhos de campo e inquéritos, etc. A analogia e comparação com 

                                                 
(i) Population at Risk (PAR) 
(ii) Em terminologia inglesa LOL. 
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diferentes situações é muito importante. Exemplo: a probabilidade de morte natural para os 
indivíduos do Ocidente (10-3 por ano para pessoas com idade inferior a 60 anos) é uma referência.  
Diferentes organismos internacionais e nacionais têm proposto critérios para o estabelecimento de 
valores de RSA (probabilidades anuais) em função do número potencial de vítimas.  
O conceito de RSA é uma resposta ao problema recorrente traduzido pela pergunta: ”Quão seguro 
deve ser o suficientemente seguro?”.  O RSA é uma resposta em nome de uma comunidade 
relativamente numerosa sem ter em cota os interesses ou as percepções individuais de cada 
pessoa.  
É uma resposta que se pretende ser ética e justa, que pode justificar uma decisão sobre a 
existência de algo que vai corresponder a um risco ou a uma medida restritiva como o zonamento e 
o controlo da ocupação do solo.  
Aplicado ao caso de acidentes em barragens, o RSA fornece para cada valor de NEV, o valor limite 
da probabilidade aceitável referente à ocorrência, de um acidente ou evento perigosos conducente à 
ruptura da barragem em causa (Figura 3). 
A aceitação e aplicação do RSA neste caso, e em outros tipos de risco, tem implicações importantes 
no que respeita a participação do público e a responsabilidade dos diversos actores. 
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Figura 3 – Critério RSA da ANCOLD. 

 
3.5 – Prevenção e mitigação do risco 
 
Face aos potenciais efeitos (danos) decorrentes de um ruptura de barragem num vale com uma 
ocupação socio-económica relevante, as medidas estruturais de protecção contra a cheia (onda de 
inundação) não seriam fisicamente viáveis. 
A mitigação do risco do vale torna-se possível, tendo em conta a definição (1) actuando na 
probabilidade de ocorrência de um acidente na barragem (prevenção) e/ou implementando medidas 
que possibilitam a diminuição dos danos, nomeadamente o NEV.  
O primeiro tipo de acções depende, basicamente, da aplicação de normas e critérios de segurança 
para o projecto, construção e exploração de barragens. Incluam-se neste tipo de acções, o 
dimensionamento estrutural e hidráulico adequadas ao nível de segurança desejado, a 
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implementação de sistemas de observação, de regras de exploração e de um plano de emergência 
interno, para operação da barragem, compatíveis com o nível de risco pretendido.  
A actuação sobre este factor do risco dependerá do “dono da obra”, através dos seus técnicos, e da 
autoridade de segurança de barragens, eventualmente tendo em conta um critério de RSA.  A 
análise de custos versus benefícios de redução do risco (e.g. diminuição do NEV anual) pode 
orientar as acções a executar. 
O segundo tipo de acções corresponderá a medidas não estruturais que tendam a diminuir 
significativamente o NEV, diminuindo a vulnerabilidade da PER. De entre estas salientam-se:  
•  A implementação de um sistema de aviso às populações eficaz, interligado à organização do 
controlo da exploração da barragem e da albufeira, que permita informar a população em risco 
(PER), no vale a jusante, da alta previsibilidade de um acidente ou de uma ruptura possibilitando um 
tempo de actuação útil em cada secção do vale;  
•  A preparação de um plano de evacuação das populações em risco, com base no mapa de 
inundação, que defina por zonas , áreas de refúgio e de encaminhamento seguros, tendo em conta 
os tempos de actuação do aviso e de chegada da cheia, e com base numa boa organização da 
protecção civil e de informação pública;  
•  O estabelecimento de um zonamento crítico nas áreas potencialmente inundáveis ao longo do 
vale, com base no mapa de inundação e nas características hidrodinâmicas da cheia, com 
implicações no licenciamento de ocupações do solo e, eventualmente, na fixação de prémios de 
seguros;  
•  A preparação de um plano de emergência (externo) que integre os recursos locais e regionais 
de protecção civil e de apoio às potenciais vítimas e que contenha a organização adequada para 
uma gestão eficaz de crises e de acções de socorro e recuperação, incluindo a realização de 
exercícios e treinos das operações previstas e os ensaios dos sistemas de aviso e alerta.  
 
3.6 – Comunicação do risco 
 
A comunicação do risco compreende a transmissão de informação pertinente à segurança das 
barragens e dos vales, à incerteza respeitante aos eventos perigosos e aos potenciais acidentes e 
efeitos nas populações e no ambiente. 
A comunicação do risco tem um papel importante na informação, motivação e preparação da 
população e no enquadramento do respectivo comportamento na participação dos processos 
públicos de tomada de decisão, na informação das medidas mitigadoras e na participação em 
acções de avaliação e de exercícios. 
A comunicação do risco tem que ter em conta a eficácia na transmissão correcta dos conceitos de 
segurança, por forma a evitar mal-entendidos e a minimizar desvios de interpretação, 
nomeadamente acerca da quantificação das incertezas e, também, a eficácia nos efeitos sobre a 
população receptora e envolvida, por forma a evitar situações de pânico e medo e de 
comportamentos descontrolados que conduzam a resultados opostos ao legitimamente e 
eticamente esperados.  
A comunicação do risco deve fazer apelo a especialistas de psicologia social para compreender e 
caracterizar a percepção do risco nas populações ou em indivíduos particulares, de acordo com os 
diversos factores socio-culturais dos vales em causa.  
O significado dos valores quantificados das probabilidades terá de ser exemplificado com frases 
equivalentes elucidativas (ver Quadro 1).  
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Quadro 1 
Correspondências verbais possíveis para as probabilidades numéricas. 

Operador verbal Probabilidade  

Virtualmente impossível 0,01 Quase impossível 
0 - 0,05 

Muito pouco provável 0,1 0,02 – 0,015 

Completamente incerto 0,5 Sorte 
0,45 – 0,55 

Muito provável 0,9 0,75 – 0,90 

Virtualmente certo 0,99 Quase certo 
0,90 – 0,995 

Adaptado de Vick (Water Power, Maio de 1997) 

 
4 – A GESTÃO DO RISCO COMO MODELO ORGANIZATIVO 
4.1 – Diferenças características 
 
A implementação de um sistema de gestão do risco deve corresponder à realização de um modelo 
organizativo em estado de activação permanente, com diversos graus desde a situação operacional 
de rotina até à situação de crise real.  De uma forma resumida, esta é a base fundamental das 
diferenças características dum modelo de gestão do risco face aos esquemas actuais de protecção 
civil: 
•  actuação permanente tendo em vista o controlo do nível de risco adoptado com capacidade 
para detectar e corrigir desvios resultantes de intervenções (e.g. redução de acções de prevenção 
ou ocupação de áreas de risco); 
•  organização integrando os diversos organismos intervenientes e a população como actores 
mobilizados e informados; 
•  a organização é operacionalmente actuante nos diversos actos da sociedade cínica, 
relacionados com a situação de risco sob controlo, e não um esquema burocrático ou funcional 
estático ou burocrático; 
•  a eficácia e a eficiência da organização são sujeitas a avaliação contínua e a situações de 
ensaio ou de exercício; 
•  a organização engloba a componente de resposta a situações de crise através dos agentes de 
protecção civil (e.g. bombeiros, polícia, forças armadas). 
 
Para cada objectivo seleccionado e para cada escala espacial ou funcional de intervenção, a 
organização deve abranger os sectores oficiais e as intervenções de Sociedades que possam vir a 
alterar o valor do risco sob controlo e que foi socialmente aceite.  Este valor de referência deve ser 
periodicamente reavaliado e adaptado face a alterações não controláveis. 
A nível governamental, a gestão dos riscos considerados de importância nacional obrigará a uma 
revisão de procedimentos e de cultura compatíveis com o grau de intervenção horizontal e 
multidepartamental exigido. 
A estrutura organizacional da gestão do risco e da sua componente básica que é a segurança 
(prevenção) é cada vez mais a chave para um possível controlo de certos tipos de acidentes 
tecnológicos, nomeadamente no domínio da engenharia.  Em sistemas complexos, as causas 
físicas dos acidentes são identificáveis, mas o elo que falha é, cada vez mais, o da organização 
envolvente e de cultura de comunicação e decisão tendo em vista o controlo do risco. 
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4.2 – Síntese das vantagens 
 
Este instrumento operativo tem, ainda, outras justificações pertinentes:  
•  Aceitação da realidade das incertezas e das possíveis situações perigosas (resposta 
pedagógica-na-realidade). 
•  Abertura da sociedade à participação pública na tomada de decisão (resposta-na-
transparência). 
•  Responsabilização técnica, política, legal, económica e moral (resposta justa). 
•  Poder emergente de comunicação social (“media”) na construção da percepção pública do risco 
e da segurança (resposta sociológica). 
•  Emergência de princípios éticos na gestão tecnológica e de sistemas naturais e humanos com 
base numa informação esclarecida e em imperativos de prevenção e mitigação razoáveis (resposta 
ética). 
•  Aplicação de uma metodologia flexível e adaptativa a mudanças naturais que seja mais eficaz e 
eficiente na mitigação de potenciais danos (resposta útil). 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A operacionalização do conceito da gestão do risco não constitui uma criação forçada para justificar 
protagonismo. A substância do risco já existia e a segurança objectiva dos vales com barragens não 
aumenta ou diminui só pelo facto de aceitarmos discutir e de aplicar o conceito.  O que é novo é o 
facto da Sociedade assim o exigir em resultado do público ter passado a ser um actor nos 
processos de decisão, pela visibilidade acrescida das situações, pelas consequências e 
responsabilidades (criminais e morais) colectivas e individuais que os danos provocados por 
desastres tecnológicos passaram a ter. Para além desta razão passiva ou defensiva há que 
aproveitar a possibilidade de melhorar o nível de segurança das populações, proporcionando uma 
diminuição da respectiva vulnerabilidade. 
A aplicação do conceito ao caso dos vales com barragens é um mero exemplo.  A gestão do risco 
está para a segurança nos vales como o cinto de segurança está para a segurança rodoviária.  
O receio do pânico se instalar nos vales pode ser justificado, mas tem de ser ultrapassado por 
acções eficazes tendentes a estabelecer a aceitação dos principais actores de um Nível de Risco 
Partilhado.  
Por seu turno, razões de ética levam a não ser admissível escamotear o risco face ao principio do 
consentimento esclarecido das populações.  
A aplicação do conceito da gestão do risco é um modo de responder a uma preocupação social 
actual face aos riscos, como futuro incerto e danoso e como fonte da sociedade.  O conceito dever 
ser aplicado com base em estruturas com escalas diferentes (funcional, espacial, temático …) e de 
acordo com objectivos definidos e adaptáveis, de acordo com decisões da Sociedade.  
A gestão do risco de cheias em vales com barragens é um exemplo plenamente justificado pela 
experiência passada e pela avaliação do risco envolvido.  A gestão do risco implica modificações de 
âmbito técnico-científico, institucional e organizacional. 
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RESUMO 
 
O valor da água, enquanto bem, é hoje um factor de discussão, nos mais diversos fóruns científicos, 
sociais e inclusive políticos. Para da além da discussão puramente conceptual e que nos tem levado 
a algumas alterações de posicionamento quanto à definição e enquadramento do bem, é necessário 
posicioná-lo face à característica mais difícil de definir e de ter em conta – A ESCASSEZ. 
Procurar-se-á fazer um enquadramento no âmbito da economia do ambiente e recorrendo a 
conceitos de contabilidade ambiental, tratando de forma sistemática a informação que estas 
ciências nos permitem utilizar. Encontramos a grande fonte de informação na análise das 
externalidades. 
O que se pretende com este artigo, é trazer para a discussão algumas ferramentas da área da 
economia e da gestão, que poderão contribuir para a elaboração de um modelo de valorização das 
origens subterrâneas de água, de forma a delinear a relação entre escassez e o valor da água. 
 
Palavras-chave: Escassez, Valor, Externalidades, Modelo de Valorização 
 
Introdução  
 
No actual contexto, importa considerar a água em todas as suas vertentes, especialmente quando 
estas impliquem alteração do valor da água disponível para consumo humano e para as actividades 
da vida económica. 
Assim, dos aspectos mais determinantes para a quantidade e qualidade de água que usamos é a 
escassez, ou não, que se verifica nas origens subterrâneas de águas, quer em termos de 
quantidade, quer na qualidade dessa mesma água. 
 “Entende-se como águas subterrâneas todas as águas que se encontram abaixo da superfície do 
solo na zona de saturação e em contacto directo com o solo ou o subsolo”1 
Há a necessidade de garantir que aquilo que é captado, em termos médios, ao longo dos anos é 
“reposto”, isto é os recursos subterrâneos disponíveis são suficientes para garantir as captações 
que são feitas. 
Para além deste aspecto é também importante garantir que as massas de água de superfície, com 
base nas origens subterrâneas não sejam afectadas de forma alguma pelos usos lhe estão 
associados, bem como a ausência de intrusões salinas ou outras variações de níveis químicos que 
tragam consequências 

                                                 
1 Definição constante da Directiva 60/CE/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 

2000 e publicada no Jornal Oficial das Comunidades em 3 de Dezembro de 2000 
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“A declaração do Seminário Ministerial sobre águas subterrâneas, realizado em Haia em 1991, 
reconheceu a necessidade de acções para evitar a deterioração a longo prazo da qualidade e 
quantidade das águas doces e preconizou, a criação de um programa de acções que deve ser 
aplicado até ao ano 2000 com o objectivo de garantir a gestão e a protecção sustentáveis dos 
recursos de águas doces.”2 
 “Entende-se como águas subterrâneas todas as águas que se encontram abaixo da superfície do 
solo na zona de saturação e em contacto directo com o solo ou o subsolo”3 
Estima-se que o total de água subterrânea existente represente 22,4% do total de água doce, (2,7% 
do total da água existente), existente em toda a hidrosfera. Dessa água 70% está a mais de 750 m 
de profundidade 
A ONU considera que a escassez da água ocorre quando o consumo é maior do que 40% da 
descarga média, de longo prazo da região de uma determinada população. 
Por tudo isto, pareceu-nos importante trazer à discussão algumas questões pertinentes como 
sejam: a importância das águas subterrâneas para o uso e valor das águas de superfície. 
Pretendemos levantar as questões relacionadas com a contabilização e o reconhecimento do valor 
das águas subterrâneas. 
 

Uma abordagem tripartida: Economia/ Ética / Ecologia 
 
Esta é uma abordagem feita por diversas vezes e em diferentes contextos pelo Professor Nunes 
Correia e que tem a vantagem de trazer uma enorme clarividência a este assunto: 
A Gestão da água tem de ser tratada num plano que inclua os aspectos económicos, éticos e 
ecológicos.  
 
 

 
Fig.1 Os três eixos da sustentabilidade das Politicas de Recursos Hídricos4 

                                                 
2 Constante no jornal Oficial das Comunidades nº 180 em 11.6.1198 p.38 
3 Definição constante da Directiva 60/CE/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 

2000 e publicada no Jornal Oficial das Comunidades em 3 de Dezembro de 2000 

Ecologia

Economia 

Ética 
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Todos os textos legais que tratam estas matérias terão de ter num futuro próximo estas premissas. 
Desde logo a Directiva Quadro da Água, que irá dar lugar, em cada um dos países, a uma Lei-
Quadro da Água, tem por base esta filosofia, à qual não são estranhos naturalmente os conceitos 
de poluidor – pagador e utilizador – pagador. 
Tratando, neste artigo as matérias relativas às águas subterrâneas, importa não ignorar a questão 
mais sensível nesta matéria, que é a questão da propriedade. Efectivamente o domínio hídrico não 
é exclusivamente público, nem exclusivamente privado. E neste contexto surgem as questões dos 
custos directos e indirectos da utilização das águas subterrâneas, para além da valorização 
associada aos terrenos com elevado número de lençóis freáticos e/ou perto de captações com 
elevada capacidade de reposição/qualidade. 
De acordo com a perspectiva evidenciada por Nunes Correia, o factor económico, associado a um 
Desenvolvimento Sustentável que se pretende equitativo, leva-nos a colocar algumas questões 
sobre os custos associados à captação subterrânea, ainda que em propriedade privada: 
Deverá um agricultor “pagar” o consumo que efectua, de água captada a partir de um furo que fez 
na sua propriedade? Temos duas possibilidades, de acordo com o princípio da sustentabilidade, ou 
o recurso se renova dentro de dentro de uma geração, ou não se renova e aquele consumo tornou-
se num acto irreversível, com consequências ao nível da vida futura dos utilizadores potenciais do 
recurso. 
Embora estando aqui no domínio da Economia, não nos afastamos do domínio da Ética, porque 
estamos a ter em linha de conta o Principio do Desenvolvimento Sustentável com base na equidade 
intergeracionail. 
Para responder a esta questão de uma forma cabal, não podemos deixar de ter em linha de conta a 
utilização que será feita dessa água captada ao subsolo, para além de fazer uma monitorização 
adequada, para saber em que condições ela volta a entrar e quando entra de novo no solo. 
Seguindo esta linha de raciocínio, o custo de utilização, pode ser, e é normalmente, muito superior 
ao custo de captação. 
Distingamos os custos: 
Custos de Captação – Os custos associados ao facto de retirar água de um determinado lençol 
freático e as consequências que isso tem quer ao nível e tempo de reposição, custos de carácter 
ambiental, quer os custos de carácter económico associados aos recursos utilizados (físicos e 
humanos). 
 Custos de “retorno” – Chamemos retorno ao processo de regresso da água ao subsolo. Mas como 
referimos anteriormente estes custos são essencialmente de caracter ambiental podendo mesmo 
distinguir -se dois grandes grupos de custos (os custos correntes e as contingências). 
 

A Directiva Quadro da Água e as águas subterrâneas 
 
A Directiva quadro da água estabelece que a Gestão da Água deve ser efectuada por regiões 
hidrográficas, embora não estabeleça regras para a Gestão Administrativa e integrada dessas 
bacias. 
É estabelecida na Directiva Quadro o princípio da indivisibilidade das Bacias e de acordo com 
Henriques, 2002, esse princípio estende-se às massas de água subterrâneas. 
Independentemente de se tratar de massas de água subterrâneas que envolvem territórios 
internacionais (que se estendem por mais do que um território), estas são integradas são integradas 
em Bacias Internacionais. Desta forma constitui-se um todo mais ou menos coerente e que justifica 
a necessidade da Gestão Integrada de todas as massas de água, visando o equilíbrio ecológico 
referido na Directiva Quadro da Água. 

                                                                                                                                                    
4 Adaptado de Correia, 1999. 
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Este modelo de Gestão preconizado pela Directiva Quadro da Água e que é já seguido em alguns 
países da Europa transporta um dimensão Hídrica, Geológica, Social, Económica e Contabilística 
que justificam um novo olhar sobre as águas subterrâneas à luz da Directiva Quadro da Água e à 
luz dos princípios já referidos de poluidor – pagador e utilizador – pagador. 
 
Enquadramento na Contabilidade Ambiental 
 
A Contabilidade é a ciência que tem como objectivo reflectir o valor do Património de uma empresa 
numa determinada data. Definindo património como o conjunto constituído por todo o Activo e 
Passivo existente ou que se preveja vir a existir nos tempos mais próximos, evidentemente com um 
certo grau de certeza. 
É neste âmbito que entram os custos de carácter ambiental relacionados com as águas 
subterrâneas. Um dos princípios mais importantes da Contabilidade é o Princípio da Continuidade, 
isto é, pressupõe-se que a actividade da empresa, se irá manter para além do tempo que estamos a 
analisar. Nesse contexto uma empresa que possua terrenos sob os quais sabemos existir massas 
de água subterrâneas consideráveis, deve registar na sua contabilidade eventuais custos de 
carácter ambiental que existam, que fundamentadamente se saiba que vão existir e ainda os 
Investimentos que tenham sido necessário fazer para recuperar o bom estado ecológico e químico 
das massas de água afectadas eventualmente por várias circunstâncias extraordinárias. 
O que a Comunidade propõe em termos de contabilização, de acordo com os Programas de Acção 
para o Ambiente, é o uso do preço certo, como medida de registo do valor e por conseguinte do 
preço. 
O preço no consumidor deverá reflectir o custo total da produção, incluindo os custos ambientais. 
Naturalmente as empresas sujeitas a estas exigências, terão de enveredar por um tipo de 
contabilidade que lhes permita ao mesmo tempo, ter disponível para a sua Gestão toda a 
informação sobre os custos mas também, permitir a divulgação da informação financeira mais 
relevante para os Stakeholders e para o público em geral, conotando a empresa, como uma 
empresa eticamente responsável, transmitindo a ideia de que o seu Património tem origem na 
Comunidade em que se insere e pode aí desenvolver acções úteis à Comunidade e 
simultaneamente receber dela benefícios e prejuízos que tem reflexos directos nos seus lucros e na 
sua imagem junto de clientes e fornecedores. 
De acordo com os princípios contabilísticos, só devemos evidenciar na Contabilidade da Empresa, 
aquilo que sejam, dentro das contingências, os possíveis prejuízos e nunca os possíveis lucros – 
trata-se do princípio da prudência que juntamente com os outros princípios nos permite olhar com 
credibilidade para uma peça contabilística. 
Distinguimos por isso de imediato Investimentos, de custos e de contingências, dando a estas 
últimas apenas uma hipótese de ocorrência e sendo os outros factos consumados e registados na 
Contabilidade como tal. 
Teremos um conjunto de custos correntes que podem ser coisas tão diferentes como: 

•  Os derivados da obtenção de informação ambiental 
•  Os derivados de um plano de gestão ambiental 
•  Os derivados da adaptação tecnológica ambiental 
•  Os derivados da gestão do produto 
•  Os derivados de auditorias ambientais 

Os custos não correntes podem ser: 
•  Os derivados dos sistemas de informação e prevenção ambiental 
•  Os derivados de investimentos em instalações 
•  Derivados da interrupção do processo 
•  Derivados de Acidente 
•  Derivados de exigência do meio envolvente 
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•  Derivados da melhoria da imagem ambiental da empresa 
•  Derivados dos sistemas de medição e monitorização 

 
Outra forma possível de os classificar seria através de custos ecológicos e custos ambientais, 
atribuindo aos primeiros os montantes destinados à prevenção e aos segundos os custos externos 
que dizem respeito não só às indemnizações pagas e à reposição do ambiente afectado pela 
actividade da empresa em questão. 
Os custos ambientais nesta forma são geralmente difíceis de determinar e têm sempre de ser muito 
justificados. 
 
Desta incursão pela contabilização dos aspectos ambientais das empresas, retirar aquilo que é a 
essência deste trabalho:  
Levantar questões sobre a contabilização do valor das águas subterrâneas 

•  A quantidade, sobretudo, as alterações quantitativas são de uma importância fundamental 
para  

•   a determinação do valor de uma qualquer massa de água subterrânea. 
•  A quantidade determina através de indicadores utilizados pela geologia e pela Hidráulica, 

se estamos ou não perante situações consideradas de escassez ou de stress hídrico e 
esse simples factor altera o valor que vamos atribuir à quantidade que podemos dispôr. 

•  A qualidade da água subterrânea, fruto dos diversos usos e do não tratamento de resíduos, 
bem como das escorrências resultantes dos diversos usos agrícolas e lúdicos acrescenta 
muitos elementos que é necessário neutralizar após a captação e isso tem custos 
obviamente. 

 
Em suma como podemos fazer reflectir estes custos no valor das massas de água subterrânea e na 
água captada, inclusive para fins domésticos, a partir da sua propriedade. 
Na Secção seguinte propomos um modelo teórico e perfeitamente académico, como pista de 
reflexão para um futuro Modelo de Valorização das Aguas Subterrâneas. 
 
Modelo Proposto 
Pressupostos: 

•  Definição Económica e Hidrológica das Bacias Hidrográficas 
•  Monitorização das Captações em todas as origens (privadas e públicas) 
•  Monitorização das descargas de efluentes em pontos seleccionados de acordo com a 

noção de Bacia Hidrográfica. 
•  Definição dos Custos de Captação e eventualmente de adução, de acordo com a noção de 

custo de produção prevista nos Programas Ambientais da EU. 
•  Definição do valor de reposição do recurso não reutilizado. 
•  Apuramento dos valores associados à degradação do recurso. 
 

Operacionalização 
•  Aplicação de contadores, que permitam aferir do desgaste a que cada aquífero é sujeito ao 

longo do tempo  
•  Determinação por métodos estatísticos de modelos que nos permitam aferir do tempo 

necessário para repor a quantidade de água retirada do aquífero. 
•  Aplicação de taxas (principio do utilizador - pagador) como elemento desincentivador da 

poluição dos aquíferos e da utilização inadequada do recurso. 
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CONCLUSÃO 
 
Da pesquisa efectuada para a elaboração deste artigo, pensamos ter levantado as principais 
questões e ter abordado os temas principais de um assunto inesgotável, polémico e cada vez mais 
interdisciplinar. 
Propomos um modelo genérico para valorização das águas subterrâneas, tendo a noção clara que o 
maior problema e a melhor solução são tratar-se exactamente de águas subterrâneas, isto é, 
inserem-se num conjunto de bens que até pouco tempo, no âmbito da Análise custo beneficio se 
chamavam de bens não transaccionáveis. 
Hoje existem muito poucos bens não transaccionáveis e até as quotas de poluição atribuídas a cada 
país poderão ser transaccionadas, como se de um produto se tratasse. 
Por estes motivos, o modelo que propomos, pressupõe vários elementos anteriores: 
 

a) Consciencialização da correcta noção de propriedade, no que se refere ao Domínio Hídrico, 
isto é, o facto de existir água em Propriedade Privada, não pode ser motivo de uso dessa 
água para qualquer fim e muito menos de qualquer forma causando impactes negativos nos 
aquíferos e em todo o ambiente. 

b) Torna-se fundamental a redefinição do Modelo de Gestão Institucional dos Recursos 
Hídricos, com base nos conceitos de Bacia Hidrográfica e no princípio da Indivisibilidade 
dessas mesmas bacias, ainda que Internacionais. 

c) Imperatividade na aplicação de técnicas de monitorização, de forma a controlar, o mais 
possível em tempo real captações indesejadas e descargas poluentes, bem como 
escorrências de produtos químicos, sobretudo no que se refere à Agricultura e à utilização 
de fito farmacêuticos. 

 
Postas as tónicas na Gestão, na Consciencialização e na Fiscalização, pensamos que estão criadas 
as bases para passarmos à discussão de um modelo real e não meramente académico de 
valorização das águas subterrâneas. Esse modelo levará em linha de conta os aspectos essenciais, 
como sejam a poluição difusa, a excessiva captação de determinados aquíferos levando à sua 
exaustão e ainda a necessidade de criar uma mentalidade de protecção ao ambiente, através da 
disponibilidade para pagar por um bem que se reflectirá em gerações futuras. 
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Resumo  
 
 O presente trabalho visa a apresentar uma análise preliminar sobre a situação atual da pesquisa 
científica na Região Nordeste a partir de uma caracterização dos grupos de pesquisa que atuam 
nessa área e em outras correlatas. As informações foram obtidas do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa, administrado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). A análise compreendeu fatores como a distribuição dos grupos por área do conhecimento, 
assim como uma comparação de indicadores relativos a pesquisadores e da produção científica da 
Região Nordeste com as demais regiões do País. Os resultados obtidos caracterizam que os 
indicadores de pesquisa na Região Nordeste são muito próximos ao da média nacional, no entanto, 
há uma considerável variação intra-regional, o que merece maior atenção em termos de incentivos e 
intercâmbios para o desenvolvimento científico e tecnológico na área de recursos hídricos para a 
Região.    
 
Abstract –  
 
The present paper presents a preliminary analysis about the situation of scientific research in the 
Brazilian Northeast Region (Região Nordeste) developed through a characterization of scientific 
research groups working with water resources and other correlated areas. The methodology 
comprised a survey from data of Brazilian Scientific and Tecnologic Development Council (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq) The analysis included indicators like 
the distribution of these groups by areas of knowledge, the scientific production, the number of 
PhDs, etc., making a comparison with another Brazilian regions. The results characterize that the 
research indicators of  Northeast Region are similar when compared with Brazilian values. However, 
there is a considerable intraregional variation, which deserves more attention in incentives and 
interchanges for areas which need more support in scientific research in water resources field.  
 
Palavras-Chave 
grupos de pesquisa, recursos hídricos, áreas do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO  
 
A Região Nordeste apresenta um contexto diferenciado no que se refere às disponibilidades 
hídricas superficiais e subterrâneas em comparação com as demais regiões geográficas brasileiras, 
uma vez que se insere nessa Região a maior parte da Região Semi-Árida do Brasil. O Semi-Árido é 
uma região com precipitações médias anuais muito irregulares, com médias que podem variar de 
200 a 700 mm por ano e abriga a parcela mais pobre da população brasileira, com graves 
problemas sociais. Segundo Tucci et al. (2001), as principais limitações para o desenvolvimento da 
Região são: (i) baixa precipitação concentrada em parte restrita do ano; (ii) alta temperatura e 
evaporação durante todo ano; (iii) parte importante da região com subsolo com pouca capacidade 
de armazenamento de água; (iv) pouca educação da população rural, e; (v) estrutura fundiária 
concentradora de renda. Cabe ressaltar, ainda, que o desenvolvimento da região passa por 
investimento substancial em educação, melhoria da qualidade sanitária da população e de 
atendimento às necessidades diretas por meio de investimentos produtivos, com sustentabilidade 
econômica. Em virtude dos desafios a serem superados na Região, torna-se importante o 
aperfeiçoamento de técnicas e processos assim como a capacitação de profissionais com o objetivo 
de gerenciar de forma sustentável o uso de seus recursos hídricos.  
O presente trabalho apresenta uma avaliação preliminar sobre a situação da pesquisa científica na 
área de recursos hídricos na Região Nordeste, realizada a partir da consulta aos dados constantes 
do Diretório dos Grupos de Pesquisa, administrado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Buscou-se, inicialmente, identificar os Grupos que vêm 
promovendo pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos na área de recursos hídricos. Essa 
identificação permitiu avaliar, por região e por Unidade da Federação, diferentes indicadores de 
desempenho, tais como instituições envolvidas, número e titulação dos pesquisadores, produção 
bibliográfica, entre outros. A avaliação, que incluiu 396 Grupos de Pesquisa de todo País entre 
11.760 grupos cadastrados, considerou os dados no período 1997-2000. 
 
METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 
 
A metodologia adotada para a análise da pesquisa científica regional no setor iniciou-se mediante 
um levantamento de informações provenientes do banco de dados do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa acessível pela página da internet do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), em que se encontram dados sobre os grupos de pesquisa cadastrados em 
diversas instituições científicas. A pesquisa se deu a partir da consulta a palavras-chave 
relacionadas ao setor dos recursos hídricos, saneamento e áreas correlatas. Após a fase de coleta 
das informações, realizou-se uma sistematização dos resultados e divisão das diversas áreas do 
conhecimento. Os grupos de pesquisa são classificados pelo CNPq em 9 (nove) classes 
denominadas pelo termo “Grande Área”, cada qual subdividida em novas classes denominadas de 
“Áreas do Conhecimento”, conforme ilustrado pela Tabela 1.  
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Tabela 1 – “Grandes Áreas” e “Áreas do Conhecimento. Fonte: CNPq 

 
Grande Área Área do Conhecimento Grande Área Área do Conhecimento 

Matemática Direito 
Probabilidade e Estatística Administração 
Ciência da Computação Economia 
Astronomia Arquitetura e Urbanismo 
Física Planejam. Urbano e Regional 
Química Demografia 
Geociências Ciência da Informação 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Oceanografia Museologia 
Biologia Geral Comunicação 
Genética Serviço Social 
Botânica Economia Doméstica 
Zoologia Desenho Industrial  
Ecologia 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Turismo 
Morfologia Filosofia 
Fisiologia Sociologia 
Bioquímica Antropologia 
Biofísica Arqueologia 
Farmacologia História 
Imunologia Geografia 
Microbiologia Psicologia 

Ciências Biológicas 

Parasitologia Educação 
Engenharia Civil Ciência Política 
Engenharia de Minas 

Ciências Humanas 

Teologia 
Eng. Metais e Metalurgia Lingüística 
Engenharia Elétrica Letras 
Engenharia Mecânica 

Lingüística, Letras e 
Artes 

Artes 
Engenharia Química Administração Hospitalar 
Engenharia Sanitária Administração Rural 
Engenharia de Produção Carreira Militar 
Engenharia Nuclear Carreira Religiosa 
Engenharia de Transportes Ciências 
Eng. Naval e Oceânica Biomedicina 
Engenharia Aeroespacial Ciências Atuariais 

Engenharias 

Engenharia Biomédica Ciências Sociais 
Medicina Decoração 
Odontologia Desenho de Moda 
Farmácia Desenho de Projetos 
Enfermagem Diplomacia 
Nutrição Engenharia de Agrimensura 
Saúde Coletiva Engenharia Cartográfica 
Fonaudiologia Engenharia de Armamentos 
Fisioterapia / Terapia Ocupacional Engenharia Mecatrônica 

Ciências da Saúde 

Educação Física Engenharia Têxtil 
Agronomia Estudos Sociais 
Rec. Florestais / Eng. Florestal História Natural 
Engenharia Agrícola Química Industrial 
Zootecnia Relações Internacionais 
Medicina Veterinária Relações Públicas 
Rec. Pesqueiros / Eng. Pesca 

Outros 

Secretariado Executivo 

Ciências Agrárias 

Ciência e Tecnologia de Alimentos   
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
 

674 

A etapa seguinte caracterizou-se em identificar os diferentes Grupos que vêm promovendo pesquisa 
e desenvolvimentos tecnológicos na área de recursos hídricos no País. Essa identificação permitiu 
avaliar, por região e por unidade da Federação, diferentes indicadores de desempenho, tais como 
instituições envolvidas, número e titulação dos pesquisadores, produção bibliográfica, teses e 
dissertações defendidas, etc. A avaliação, que incluiu, como já ressaltado, 396 Grupos de Pesquisa 
de todo País, considerou os dados no período 1997-2000. 
Em um segundo momento, buscou-se refinar a análise, classificando os Grupos, a partir da área de 
conhecimento predominante, em duas categorias: a) grupos que atuam em áreas de conhecimento 
em que questões da água são objeto de estudo e pesquisa (Classe I) e b) grupos que atuam em 
áreas de conhecimento não diretamente associadas à questão da água (Classe II). A Tabela 2 
apresenta a distribuição das áreas de conhecimento pelas respectivas classes no presente estudo. 
A primeira categoria envolve, primordialmente, as áreas de ciências da terra, ciências biológicas, 
engenharias, além de parte das áreas de ciências agrárias e de ciências humanas. Essa categoria 
reúne grupos em que a área predominante de conhecimento adota, como objeto de estudo e 
pesquisa, a água, sua ocorrência, suas utilizações e sua relevância ambiental. Foram identificados 
329 grupos de pesquisa nessa categoria. 
A segunda categoria envolve as áreas de ciências exatas e de ciências sociais aplicadas, além de 
parte das áreas de ciências agrárias e de ciências humanas. A categoria inclui grupos em que a 
questão da água e de seus desdobramentos é estudada ou pesquisada como um caso particular de 
teorias mais abrangentes. Foram identificados 67 grupos nessa categoria. 
Após a identificação dos Grupos de Pesquisa que vêm participando de pesquisas na área de 
recursos hídricos, analisaram-se fatores como a distribuição dos grupos por área do conhecimento, 
assim como se procedeu à comparação entre número e formação dos pesquisadores e entre a 
produção científica, considerando as diferentes regiões do País.  
Realizou-se, então, uma análise comparativa dos dados da Região Nordeste com as demais regiões 
do Brasil, assim como uma análise comparativa entre os Estados da Região Nordeste levando em 
conta a produção intelectual e total de pesquisadores dos grupos de pesquisa. Foram consideradas 
as seguintes variáveis: total de pesquisadores (doutorado, mestrado, outros) e total da produção 
(bibliográfica e técnica). Cabe ressaltar que a análise das variáveis relativas ao total de grupos e de 
pesquisadores teve como referência o ano de 2000, enquanto que para a produção científica foi 
considerada a produção acumulada do período 1997-2000. 
 

Tabela 2 – Distribuição das áreas de conhecimento por classe de acordo com a importância  na área de 
recursos hídricos  

 
Classe Áreas do Conhecimento 
I Geociências; Oceanografia; Ecologia; Microbiologia; Engenharia Civil; Engenharia Química; Engenharia 

Sanitária; Engenharia Naval; Agronomia; Engenharia Agrícola; Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca; 
Planejamento Urbano e Regional; Geografia 

II Matemática; Probabilidade e Estatística; Ciências da Computação; Astronomia; Física; Química; Biologia 
Geral; Genética; Botânica; Genética; Morfologia; Fisiologia; Bioquímica; Biofísica; Farmacologia; Imunologia; 
Parasitologia; Engenharia de Minas; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; 
Engenharia Nuclear; Engenharia de Transportes; Saúde Coletiva; Zootecnia; Ciência e Tecnologia de 
Alimentos; Direito; Administração; Economia; Arquitetura e Urbanismo; Demografia; Ciência da Informação;  
Comunicação; Serviço Social; Turismo; Filosofia; Sociologia; Antropologia; Arqueologia; História; Psicologia; 
Educação; Ciência Política; Ciências Sociais; Engenharia Cartográfica; Estudos Sociais; História Natural; 
Química Industrial; Relações Internacionais 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Caracterização geral dos grupos 
 

A etapa de seleção mostrou um resultado de um total de 396 grupos de pesquisa distribuídos 
por todo País que desenvolvem suas atividades de pesquisa tanto direta quanto indiretamente na 
área de recursos hídricos e saneamento. Desse total, foram identificados cerca de 100 grupos 
localizados na Região Nordeste, o que equivale a aproximadamente 25,25% dos grupos de 
pesquisa nesse setor no País. No que se refere à distribuição dos grupos por Unidade da 
Federação, a Figura 1 mostra que a maioria dos grupos de pesquisa se localiza nos seguintes 
estados: Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia, que representam em conjunto cerca de 79% do 
total, sendo que os 21% restantes apresentam-se situados nos estados do Rio Grande do Norte, 
Maranhão, Alagoas, Sergipe e Piauí. 
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Figura 1 – Distribuição dos grupos de pesquisa em recursos hídricos na Região Nordeste.  
 
 

A análise da distribuição dos grupos de pesquisa em relação à população total, distribuída por 
Regiões Geográficas, indicou que a Região Nordeste apresenta uma média de 2,09 grupos para 
cada milhão de habitantes, sendo ligeiramente inferior à média nacional, de 2,33 grupos por milhão 
de habitantes como também quando comparadas às regiões Centro-Oeste e Sudeste (Figura 2).  
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Figura 2 – Relação do total de grupos de pesquisa pela população total por Regiões Geográficas  
 

A Figura 3 apresenta uma distribuição dos grupos de pesquisa do setor por “Grande Área” para a 
Região Nordeste de acordo com a classificação apresentada na Tabela 1. Nesse caso, 
caracterizou-se que a maioria dos grupos apresenta-se vinculada às seguintes áreas:  i) 
engenharias; ii) ciências agrárias, e iii) ciências exatas e da terra, que, em conjunto, representam 
81% do total. Os 19% restantes representam grupos de pesquisa vinculados às áreas de ciências 
biológicas, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Do total de grupos de pesquisa, os que 
mais se destacaram, estão relacionados às seguintes áreas do conhecimento: engenharia sanitária 
(21 grupos), geociências (18 grupos), engenharia agrícola (9 grupos), agronomia (8 grupos), 
recursos pesqueiros e engenharia de pesca (7 grupos) e engenharia civil (5 grupos). Cabe observar 
que, do total de grupos identificados,  87% estão relacionados à Classe I, ou seja, vinculados a 
áreas de   importância mais expressiva na área de recursos hídricos, enquanto que somente 13% 
enquadram-se na Classe II (de importância média na área de recursos hídricos).  
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Figura 3 – Distribuição dos grupos de pesquisa da Região Nordeste por “Grande Área”  

 
No que se refere aos aspectos qualitativos dos grupos atuantes na Região Nordeste, nota-se que, 
em geral, aqueles que são relacionados à área de engenharia sanitária desenvolvem linhas de 
pesquisas voltadas ao gerenciamento de recursos hídricos em regiões semi-áridas assim como o 
monitoramento da qualidade de água para o desenvolvimento sustentável do semi-árido além dos 
temas ligados ao tratamento de águas de abastecimento de águas e residuárias. No campo das 
ciências agrárias, destacam-se estudos relacionados, sobretudo, às áreas de irrigação e drenagem, 
principalmente em termos do manejo de irrigação, qualidade de água na irrigação e salinidade dos 
solos. Ainda, destacam-se linhas de pesquisa relacionadas ao geoprocessamento, à realização de 
levantamento, zoneamento e caracterização de recursos naturais do semi-árido, estudos 
meteorológicos e climatológicos, além de pesquisas para captação, armazenamento e uso da água 
de chuva. Cabe ressaltar que, nas ciências agrárias, realizam-se, ainda, estudos voltados à 
aqüicultura, à piscicultura e à carcinicultura. No campo das geociências, desenvolvem-se estudos 
relacionados à hidrogeologia e suas sub-áreas correlatas (geofísica aplicada à prospecção de 
águas subterrâneas; hidrogeoquímica; qualidade das águas subterrâneas) e oceanografia (poluição 
marinha; processos estuarinos e costeiros; hidrologia de manguezais, entre outros).  Nas ciências 
biológicas, realizam-se estudos limnológicos assim como de ecologia de rios temporários e de 
açudes/reservatórios.  Nas ciências sociais aplicadas, desenvolvem-se linhas de pesquisa 
relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos, ao desenvolvimento regional e ao 
desenvolvimento sustentável em regiões semi-áridas. 
            
Pesquisadores 
 
 A análise dos resultados dos pesquisadores vinculados aos grupos de pesquisa da Região 
Nordeste em recursos hídricos e saneamento compreendeu a relação do total de pesquisadores da 
Região pela população total assim como a qualificação desses pesquisadores por meio da relação 
do total de pesquisadores com doutorado pelo total de pesquisadores. Na Figura 4, que apresenta a 
relação de pesquisadores pela população total para as Regiões Geográficas, observa-se que a 
Região Nordeste apresenta um índice de aproximadamente 14 pesquisadores por milhão de 
habitantes, índice ligeiramente inferior à média nacional, de 15%, e similar às regiões Norte e 
Sudeste, no entanto, sendo inferior às regiões Centro-Oeste e Sul, com aproximadamente 18 e 19% 
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respectivamente. Quando se analisa a distribuição intra-regional, ilustrada pela Figura 5, pode-se 
observar que existem três blocos distintos: i) os estados da Paraíba, Pernambuco e Sergipe, que 
são os únicos estados com índices superiores à média regional; ii) os estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Bahia com índices variando entre  5 a 15 pesquisadores por milhão de 
habitantes, e; iii) os estados de Maranhão e Alagoas, com índices inferiores à 5 pesquisadores por 
milhão de habitantes. 
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Figura 4 – Relação do total de pesquisadores pela população total – Regiões Geográficas. Ano: 2000  

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

To
ta

l d
e 

pe
sq

ui
sa

do
re

s 
/ 1

0 
6  h

ab
ita

nt
es

 

M A PI CE RN PB PE AL SE BA Nordeste

Unidade da Federação

 
Figura 5 – Relação do total de pesquisadores pela população total – Região Nordeste. Ano: 2000.  
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Em termos da qualificação dos pesquisadores, observou-se que os grupos de pesquisa da Região 
Nordeste apresentam índices muito próximos à média nacional assim como a Região Sul, sendo de 
aproximadamente 60% o percentual de pesquisadores com doutorado, índice apenas superado pelo 
das regiões Centro-Oeste e Sudeste (Figura 6). De acordo com a Figura 7, quando se analisa a 
distribuição intra-regional, também podem ser diferenciados três blocos distintos: i)  os estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba com índices superiores a  60% de pesquisadores com 
doutorado; ii) os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia com valores entre 50 a 60% de 
pesquisadores doutores, e; iii) os estados de Maranhão, Piauí e Alagoas com valores inferiores a 
40% de pesquisadores doutores. 
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Figura 6 – Percentual de pesquisadores com doutorado – Regiões Geográficas. Ano: 2000 
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Figura 7 –  Percentual de pesquisadores com doutorado – Região Nordeste. Ano: 2000 
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Produção Científica 
 
No que se refere à análise dos resultados relativos à produção científica dos grupos de pesquisa, foi 
considerada a relação entre a produção científica e o total de pesquisadores. Na Região Nordeste, 
os grupos com linhas de pesquisa vinculadas às áreas de recursos hídricos e saneamento 
realizaram durante o período 1997-2000, aproximadamente 14.100 produções científicas sendo 
aproximadamente 84% delas de natureza bibliográfica e o restante de natureza técnica. De acordo 
com a Figura 8, observa-se que a relação da produção bibliográfica pelo total de pesquisadores é 
de, aproximadamente, 18 produções/pesquisador, similar à média nacional e próxima também das 
médias das regiões Sul e Sudeste. Tendência similar se observa  para a relação entre produção 
técnica e o total de pesquisadores, isto é, na Região Nordeste o valor do índice é de 
aproximadamente de 3,5 produções/pesquisador, similar à média nacional. Em termos da análise 
das Unidades da Federação que compõem a Região Nordeste, nota-se um destaque mais 
acentuado para os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba com valores superiores a 20 
produções bibliográficas/pesquisador. Em um segundo bloco, destacam-se os Estados do 
Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia com valores entre 10 a 20 produções/pesquisador. Quanto 
à relação produção técnica/pesquisador, observa-se que os estados da Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia têm os melhores índices, em geral,  superiores a 3 produções 
técnicas/pesquisador.   
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Figura 8 – Relação da produção científica pelo total de pesquisadores – Regiões Geográficas. Período: 1997-2000   
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Figura 9 –  Relação da produção científica pelo total de pesquisadores – Região Nordeste. Período: 1997-2000 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No que se refere à etapa da metodologia do presente trabalho, é importante ressaltar que o 
levantamento a que se precedeu apresenta alguns vieses e limitações uma vez que se trabalhou 
com o universo dos Grupos de Pesquisa do Diretório do CNPq, o que já exclui, por princípio, os 
grupos não cadastrados no próprio Diretório. Do mesmo modo, sabe-se que o Diretório constitui-se 
em uma base formada a partir de dados “declarados”, que não são necessariamente verificados ou 
controlados. Observa-se, ainda, que o refinamento da pesquisa dependeu tanto da qualidade dos 
dados declarados na base como também da descrição sobre as linhas de pesquisa de cada grupo e 
sobre as repercussões do trabalho dos grupos. Cabe ressaltar que descrições pouco precisas 
podem não permitir a identificação de grupos que poderiam estar atuando na área de recursos 
hídricos. 
A análise preliminar dos grupos de pesquisa da Região Nordeste que atuam no setor de recursos 
hídricos, saneamento e demais áreas correlatas indicou que a Região apresenta indicadores 
compatíveis à média nacional assim como às regiões com menores ocorrências de problemas 
sociais como o Sul e o Sudeste. O quadro geral da pesquisa científica na Região Nordeste reflete, 
de certo modo, a importância do recurso “água” no desenvolvimento da Região e a preocupação 
que as instituições e respectivos corpos técnicos possuem no desenvolvimento de técnicas e 
processos que visem ao planejamento do uso, de forma sustentável, dos recursos hídricos regionais 
com adequação às condições impostas pelo Semi-Árido.    
No âmbito intra-regional, nota-se que há uma diferenciação entre os estados que integram a 
Região, sendo que em linhas gerais, estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco tem-se destacado com os maiores valores relativos dos índices quase sempre 
superiores ou próximos à média regional. Estados como, por exemplo, Bahia e Sergipe têm obtido 
valores intermediários, em geral próximos à média regional. Um terceiro bloco, formado pelos 
estados do Maranhão, Piauí e Alagoas, possui os menores índices relativos sendo freqüentemente 
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inferiores à média regional. Essa variabilidade intra-regional dos resultados obtidos auxiliará na 
formulação de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação para a região na área de recursos 
hídricos, indicando formas prioritárias para alocação de recursos provenientes de fontes de 
financiamento em ciência e tecnologia, assim como definindo modalidades de intercâmbio ou 
formação de redes de capacitação com o objetivo de troca de experiências para o desenvolvimento 
da área de recursos hídricos da Região. 
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FORMAS DE SUPERAÇÃO DO EFEITO DAS SECAS NA REGIÃO 
SEMI-ÁRIDA DO NORDESTE BRASILEIRO 

 
José Almir CIRILO 1, Suzana Maria Gico Lima MONTENEGRO5 , 

Abelardo Antônio de Assunção MONTENEGRO6 

 
RESUMO  
 
As características climáticas e sócio-econômicas do semi-árido brasileiro requerem tecnologias 
específicas de utilização e conservação dos recursos hídricos. Desta forma, é preciso analisar as 
alternativas de obtenção de água para usos diversos. Em contraposição às formas tradicionais e 
únicas, por parte de sucessivos governos, de acumular água em pequenos reservatórios de 
superfície (açudes) e perfuração de poços no cristalino, têm-se buscado alternativas como poços de 
grande profundidade nas áreas sedimentares, processos de aumento da vazão de poços no 
cristalino, metodologias para redução da evaporação e controle da salinização, processos de 
tratamento da água para abastecimento da população rural difusa, métodos poupadores de água 
para pequena produção agrícola, destinação e uso do efluente de dessalinizador, gerenciamento 
dos usos das águas armazenadas e capacitação, em todos os níveis, dos atores sociais envolvidos 
na aplicação das tecnologias. A abordagem dessas novas formas de ação para o semi-árido são os 
objetivos deste trabalho. 
ABSTRACT - The climate, social and economic characteristics in the Brazilian semi-arid require 
specific technologies for water resources uses and conservation. For this reason, many alternatives 
for clean water acquisition must be analyzed. Among those we can outline the rational exploration of 
underground alluvial reservoirs, which, in the present situation of water necessity in the region, are 
as important as any major underground reservoir. In opposition to the traditional and only ways, on 
the part of successive governments, of accumulating water in small surface reservoirs and  wells 
installation in crystalline terrains, alternatives have been emerging like deep wells in sedimentary 
areas, processes to increase the flow in wells located at crystalline regions, methodologies for 
evaporation reduction and salinization control, processes of water treatment for provisioning diffuse 
rural population, saving methods of water for small agricultural production, destination and use of 
dessalinization effluent, administration of water uses and training, in all levels, of the social actors 
involved in these technologies application. The approach in those new action ways for the semi-arid 
is the objective of this work.  
 
Palavras-Chave: semi-árido; tecnologias apropriadas; gestão das águas. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Historicamente, parte significativa da região Nordeste do Brasil, aquela enquadrada nas condições 
de semi-aridez, tem sofrido de forma contínua os efeitos de freqüentes e prolongadas estiagens, 
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com sérias conseqüências para a população. As causas são bem conhecidas e estudadas, mas 
ainda não enfrentadas de forma consistente e estruturada. A região semi-árida do Nordeste do 
Brasil tem no correto aproveitamento dos seus escassos recursos hídricos a condição 
absolutamente indispensável, embora não suficiente, à superação da sua situação de 
subdesenvolvimento econômico e social. Décadas de políticas baseadas em ações assistencialistas 
emergenciais e obras de difícil sustentabilidade, principalmente pela ausência de gerenciamento, 
mantêm na região, em sua maior parte, quadro de sede e miséria, forçando a migração para os 
centros urbanos mais desenvolvidos e agravando, por tabela, a pobreza na periferia das grandes 
cidades. 
 
POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS TRADICIONAIS 
A pequena açudagem 
 
A política de acumulação de água em reservatórios de superfície denominados açudes, típica da 
região, tem sido feita sob duas formas. A primeira, em grandes reservatórios, com capacidade de 
regularização plurianual, em bacias hidrográficas de maior porte. Esse tipo de reservatório, com 
capacidade da ordem do bilhão de m3, encontra-se presente em diversos estados da região, porém 
em pequeno número. A segunda é a acumulação em pequenos reservatórios, os chamados 
barreiros, espalhados aos milhares por toda a região. Os altos índices de evaporação potencial, da 
ordem de 2000mm ao ano, trazem sério problema à política de acumulação de água, principalmente 
à pequena açudagem, que não resiste aos efeitos da seca prolongada. Ao final, uma vez deflagrada 
a situação de emergência, sempre tão repetitiva, repete-se a política usual de carros-pipa, cestas 
básicas e as chamadas frentes de emergência que não passam de paliativos. 
Para ilustrar a densidade de pequenos reservatórios de superfície, a Figura 1 mostra, como 
exemplo, distribuição espacial de açudes na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, região agreste de 
Pernambuco, na qual, em área de cerca de 2400km2, foram identificados por meio de imagens de 
satélite cerca de 840 pequenos e médios açudes (SECTMA, 1998). Essa é uma situação típica de 
toda a região semi-árida do Nordeste. 
 
 
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
 

685 

 
 

Figura 1 - Bacia do Rio Mundaú, Agreste de Pernambuco - Área de aproximadamente 2400km2 com cerca de 840 
açudes identificados por imagens de satélite 

 
 
Poços no cristalino 
 
Pelo fato de a maior parte da região semi-árida do Nordeste ser constituída por formações de 
rochas cristalinas, a perfuração de poços como solução para o suprimento das diferentes 
necessidades está sujeita às seguintes limitações: 
Baixas vazões, na maioria dos casos até 2 m3/h; 
Teor de sais, em parcela significativa dos poços, superior ao recomendado para consumo humano; 
Alto índice de poços secos, dadas as peculiaridades geológicas. 
Apesar das limitações citadas, a perfuração de poços é uma das ações mais desejadas pela 
população e dirigentes municipais, o que eleva à ordem de cem mil poços perfurados na região.  
Estados como Pernambuco e Ceará e a CPRM –Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais tem 
promovido cadastramento de poços, identificando as suas características. A Figura 2 mostra a 
distribuição espacial de 8.000 poços cadastrados em Pernambuco (AGRA, 1998). Os poços 
indicados por ícones de cor clara indicam aqueles cujas águas são adequadas para o consumo 
humano (considerando teor de sais inferior a 500mg/l). 
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Figura 2 - Poços cadastrados no Estado de Pernambuco 

 
 
NOVAS POLÍTICAS 
Transposição de águas entre bacias hidrográficas 
 
 Estudos sobre transposição de águas de grandes bacias como a do rio Tocantins e 
principalmente do rio São Francisco vêm sendo elaborados desde a década de 1980 
(DNAEE/DCRH, 1983/1985). Na verdade, no que se refere ao São Francisco, a idéia é atribuída ao 
Imperador D. Pedro II, que teria imaginado a solução para suprir a região Nordeste nos ciclos de 
secas periódicas a partir desse rio. O projeto de levar águas do rio São Francisco para o Nordeste, 
de modo a garantir o suprimento de água de comunidades e aumentar a garantia do atendimento a 
projetos de irrigação que se instalariam na região tem natureza polêmica, com elevada rejeição 
principalmente nos estados que fazem parte da bacia do São Francisco e vem sendo negociado 
desde 1995. No atual governo, um plano mais abrangente está em discussão, contemplando o 
Tocantins e o São Francisco, com ações de recuperação ambiental nesta última bacia. 
 A Figura 3 representa esquematicamente os eixos mais conhecidos dos estudos propostos. 
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Figura 3 – esquema proposto para transposição de águas do São Francisco para o semi-árido de Pernambuco ao 
Ceará. 

 
 
Poços de grande profundidade no sedimento e adução 
 
 Ao contrário do que ocorre na região cristalina, os poços perfurados em manchas sedimentares 
podem gerar vazões significativas, podendo superar a ordem de 100m3/h. além disso, as águas são 
normalmente de qualidade superior àquela obtida através dos poços do cristalino. Infelizmente, são 
escassas as formações sedimentares na região, à exceção de parte do estado do Piauí. Mesmo 
assim, manchas sedimentares importantes para o suprimento de água tem sido aproveitadas. Em 
Pernambuco, áreas do sertão do estado, mesmo cidades de pequeno e médio porte, começam a 
ser abastecidas de forma complementar por águas subterrâneas captadas a profundidades entre 
100 e 400m, até superior em alguns casos. 
 O poço mostrado na Figura 4, localizado na Chapada do Araripe, tem profundidade de 950m, 
nível dinâmico a cerca de 350m abaixo da superfície do terreno para vazão de 130 m3/h. 
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Figura 4 – bombeamento a grande profundidade nas proximidades da divisa entre os estados de Pernambuco e Ceará 
 
 
Cisternas rurais 
 
Em um contexto mais amplo, os registros sobre cisternas e outras formas diretas de captação e 
armazenamento de água de chuva remontam a dois mil anos atrás, em regiões como a China e o 
deserto de Negev, hoje território de Israel e Jordânia (Gnadlinger, 2000), passando posteriormente 
por experiências pré-colombianas dos povos Astecas e Maias. Iniciativas desenvolvidas na China 
dão notícia de construção de um milhão de cisternas em determinada região. Embora não exista 
ainda no Brasil programa sistemático de larga escala para execução desse tipo de obra, muitas 
iniciativas pontuais têm multiplicado o número de cisternas no Nordeste do Brasil. Há uma ação 
contínua por parte dos governos estaduais e prefeituras na construção de cisternas rurais. A 
necessidade, no entanto, é grande: estima-se em um milhão de cisternas um patamar adequado 
para o atendimento da população rural do semi-árido do Nordeste. 
Uma ação atual, o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-
Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC, tem como meta estabelecer, junto às comunidades 
rurais, um processo de capacitação que pretende envolver, diretamente, 1.000.000 de famílias, 
abordando a questão da convivência com o semi-árido, enfocando mais especificamente aspectos 
de gerenciamento de recursos hídricos, construção de cisternas, gerenciamento de recursos 
públicos e administração financeira dos recursos advindos do P1MC. A área de atuação do 
programa abrange os estados da região Nordeste onde o clima semi-árido se apresenta com maior 
intensidade e, conseqüentemente, os efeitos das secas são mais danosos à população sertaneja 
(Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí), e mais o 
Norte do estado de Minas Gerais e Nordeste do Espírito Santo. O programa planeja a construção de 
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1.000.000 de cisternas rurais nos cinco anos de duração prevista do projeto, mas a execução tem 
sido extremamente tímida. 
A Figura 5 mostra cisterna executada pelo IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária 
Apropriada, ONG instalada em Juazeiro, Bahia. 
 
 

 
 

Figura 5 - Cisterna rural em Juazeiro, Bahia 
 
Dessalinização de água de poços 
 
Conforme citado anteriormente, as águas dos inúmeros poços perfurados na zona cristalina do 
semi-árido apresentam com freqüência teor elevado de sais. Uma saída para o seu aproveitamento 
consiste na dessalinização, via de regra por meio de equipamentos baseados na chamada osmose 
reversa. Centenas de dessalinizadores encontram-se espalhados pelo Nordeste. O êxito inicial 
desse tipo de ação tem sido em muitas circunstâncias comprometido principalmente por questões 
gerenciais: manutenção, operação adequada. Além disso, há a questão preocupante do destino 
final do efluente concentrado de sais, potencialmente poluidor. 
Soluções interessantes têm sido implementadas em projetos de pesquisa na região, como o 
aproveitamento do concentrado pela Atriplex, arbusto capaz de recuperar até solos salinizados, por 
absorver quantidades que podem superar 8 toneladas de sais por hectare por ano, quando 
plantados a espaçamentos de 5m entre si (Montenegro et al., 2001). Essa planta pode ser utilizada 
para alimentação animal e até em saladas para consumo humano. Outra solução implementada em 
projetos de pesquisa dizem respeito à piscicultura e carcinocultura, com espécies tolerantes aos 
sais, como tilápia e camarão marinho. 
A Figura 6 mostra plantação de Atriplex em área experimental do Instituto Xingó, estado de Sergipe, 
Nordeste do Brasil. 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
 

690 

 
 

Figura 6 - Cultivo de Atriplex Numullaria em área experimental da UFRPE e UFPE no Instituto Xingó 
 
 
Aproveitamento das formações aluvionares 
 
Pesquisadores como DUQUE (1973), chamam a atenção para a utilização e exploração racional 
dos aqüíferos aluviais que, no estágio atual de necessidades de água, são tão importantes quantos 
os grandes aqüíferos. Esse tipo de aproveitamento não pode ser considerado como ação 
governamental e sim como decorrência da própria percepção dos habitantes do semi-árido. Os 
aqüíferos aluvionares representam importante reserva explorável em regiões de cristalino. A 
pequena agricultura ou a agricultura familiar em regiões com escassez hídrica utiliza os recursos 
hídricos de pequenos açudes e de aqüíferos aluviais, como o indicado na Figura 7. Esses últimos 
têm a vantagem em relação ao primeiro tipo de fonte de serem menos susceptíveis ao fenômeno da 
evaporação, que em períodos sem precipitação, tende a exaurir as reservas hídricas. Esses 
aqüíferos, embora em geral de restrita capacidade de armazenamento, com espessura limitada a 
cerca de 10m, são facilmente recarregáveis pelo efeito da precipitação . Costa Filho e Costa (2000) 
estimaram em 0,1x109 m3/ano o potencial dos aqüíferos aluvionares no Estado de Pernambuco. No 
Nordeste, estima- se como reserva explorável dos aqüíferos aluvionares de 1 a 2 bilhões m3/ano 
(DNAEE/DCRH, 1983/1985). Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos sobre esse tipo de 
sistema, investigando suas potencialidades e disponibilidades (e.g.Borges et al., 2000), dinâmica  
da  recarga (Carter & Alkali, 1996; Montenegro et al., 2002a), influência da irrigação e do tipo de 
solo na salinidade da água subterrânea (Montenegro et al., 2002b) dentre outros aspectos.   
A água dos aqüíferos aluvionares, assim como outras fontes de água em regiões semi- áridas, é 
susceptível à salinização. Rebouças (1999) destaca que que o mecanismo de concentração cíclica 
por evaporação dos componentes dissolvidos nas águas constitui o principal fator de salinização 
das águas superficiais, subterrâneas e do binômio água/solo na zona semi- árida do Nordeste. Além 
das condições climáticas desfavoráveis, pelas altas taxas de evaporação potencial, e as condições 
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de solo, que por suas características de retenção e condução da água favorece a ascensão de sais 
a partir do lençol freático e seu acúmulo na superfície, os aqüíferos aluviais que são utilizados para 
fins de produção agrícola através da prática da irrigação, se apresentam susceptíveis à chamada 
salinização secundária (Ghassemi et al., 1991). A salinização secundária decorre da prática da 
irrigação sem o manejo adequado, associada às condições naturais de solo e de clima. A água de 
irrigação tende a elevar o nível do aqüífero freático, podendo favorecer a ascensão capilar, que 
contribui para o acréscimo de umidade nas camadas de solo mais próximas da superfície. O efeito 
da evapotranspiração dessa umidade é o incremento na concentração de sais no solo. Esses sais 
acumulados próximos à superfície do solo são eventualmente carreados para o aqüífero freático 
pelo efeito da chuva ou de irrigação, incrementado a concentração da água subterrânea, que pode 
eventualmente ascender para as camadas superiores. O ciclo que incrementa a concentração salina 
do solo e da água subterrânea pode torna-los inadequados para a agricultura. O manejo adequado 
inclui a aplicação de lâminas de irrigação corretas, avaliadas pelo balanço hídrico no sistema solo- 
planta- atmosfera, e o controle da profundidade do lençol freático, através da drenagem 
subterrânea. 
 
 
 
 

 
Figura 7 - Captação de água do aqüífero aluvionar para suprimento da irrigação (aspersão) no município de Pesqueira- 

PE.  
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Em regiões do Nordeste do Brasil como o agreste de Pernambuco, caracterizado por solos rasos e 
índices de precipitação extremamente variados, até alguns anos passados a atividade constante da 
população rural difusa, localizada próximo aos leitos de rios e riachos quase sempre secos, se 
constituiu no aproveitamento da água acumulada nos aluviões logo após à época das chuvas para a 
implantação de pequena agricultura irrigada de ciclo curto: hortaliças, batata, cenoura e beterraba, 
entre outras. Surgiram cooperativas de pequenos produtores e geração de renda, com conseqüente 
melhoria da qualidade de vida da população. Entretanto, tais atividades foram aos poucos 
desaparecendo em função da baixa capacidade de acumulação das aluviões, da demanda 
crescente por água e da inconstância climática, com períodos freqüentes de seca. Em função disso, 
grupo de pesquisa constituído pelas Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco têm-se 
dedicado a acompanhar e promover experimentos em barragens subterrâneas nessa região 
(Montenegro et al., 2003). 
Genericamente, barragem subterrânea é toda estrutura que objetiva impedir o fluxo subterrâneo de 
um aqüífero pré-existente ou criado concomitantemente à construção da barreira impermeável 
(SANTOS & FRANGIPANI, 1978), ficando a água armazenada no perfil do solo, permitindo assim 
um aproveitamento mais racional da água contida nos aluviões. A finalidade deste armazenamento 
é principalmente o abastecimento humano, a dessedentação de animais e a pequena agricultura 
(COSTA, 1997). Além do fornecimento de água para usos diversos, a implantação de barragens 
subterrâneas objetiva a utilização da área de acumulação a montante do barramento, para o 
desenvolvimento de cultivos agrícolas (CIRILO et.al, 2000). 
A barragem subterrânea é uma obra simples e de baixo custo, já sendo conhecida na bibliografia 
desde mais de 50 anos (TIGRE, 1949). Trabalhos anteriores são descritos, como nas regiões 
agrícolas das Calábrias e da Sicília, com irrigação de pomares e plantações de hortaliças a partir de 
barragem subterrânea. Também existem referências ao “dique subterrâneo” no rio Los Sauces, na 
Argentina, com uma barragem subterrânea que teria capacidade para irrigar 1.000ha. Indo mais ao 
passado, há registros do uso de barragens de fluxo da água subterrânea reportando-se a 
construções que remontam à época do Império Romano, na Sardenha, e a civilizações antigas no 
Norte da África. 
Esse tipo de obra se caracteriza por um barramento artificial do fluxo de água subterrânea (Figuras 
8 e 9), construído comumente encaixado no leito de riachos, com o fim de manter elevado o nível 
freático, aumentar o armazenamento de água e estabelecer condições favoráveis de captação a 
montante. Tais características evitam que a água no aqüífero aluvionar continue a escoar até que se 
esgote com o fim do período de chuvas comumente verificado nas regiões semi-áridas. 
Apesar da simplicidade desse tipo de intervenção, alguns critérios básicos devem ser observados, 
sob pena de incorrer nos riscos de não utilização pela população, armazenamento de água 
insuficiente ou ainda salinização. 
A escolha do melhor local para a construção de uma barragem subterrânea requer que se efetuem 
alguns estudos, a partir de aerofotos, mapas plani-altimétricos, mapas de solo e procedimentos de 
campo, como sondagens, a fim de se evitar locais inadequados. Da mesma forma, é essencial que 
haja interesse e participação da população a ser beneficiada, sob pena de a obra não ser utilizada. 
Os principais aspectos a serem observados são a largura do depósito aluvial, trechos de 
estreitamentos, extensão a montante do local a barrar e relevo. 
Segundo COSTA (1997), no campo, deve-se observar a espessura e constituição do depósito 
aluvial (a partir de furos de trado), o local mais estreito do depósito para locar o eixo barrável, a 
melhor condição de acesso à população, a declividade do leito, a distância para a “cabeceira” do 
riacho, a existência de soleiras rochosas no leito do rio por já implicarem em barramento natural, a 
existência de obras de barramento superficial e ainda a qualidade da água (a partir das informações 
de pessoas do local, do tipo e aspecto do solo e da vegetação presente). 
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Figura 8 - Esquema construtivo de barragem subterrânea 
 
 
 Na Figura 10 é mostrado cultivo de cenoura em área de influência de barragem subterrânea no 
Agreste de Pernambuco. 
 
 Assim como outras intervenções (poços, açudes) as barragens subterrâneas tem restrições 
quanto à qualidade da água e aos riscos de salinização dos solos, requerendo cuidados de 
execução, monitoramento e operação adequada (COSTA, 2002). 
 
 Em trabalho desenvolvido com o Banco Mundial, a UFPE avaliou 150 das cerca de 500 
barragens subterrâneas implantadas em Pernambuco (CIRILO et alli, 2003). O trabalho destacou a 
potencialidade desse tipo de programa, que no entanto não teve continuidade por parte do governo 
do Estado. 
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Figura 9 - Construção de barragem subterrânea - escavação e colocação de manta impermeável 
 

 
 

Figura 10 – Plantio de cenoura no leito do riacho Mimoso, Agreste de Pernambuco, a montante de barramento 
subterrâneo. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Comprovadamente existe diversidade das soluções possíveis para atender às necessidades da 
população do Nordeste Semi-Árido, cada uma condicionada às características locais. Grandes 
entraves estão associados à efetividade dessas soluções, como a questão da descontinuidade das 
políticas públicas para a implementação de grandes programas, capacitação dos usuários e a 
operação dos sistemas existentes de forma deficiente. 
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