
Introdução

A universalidade de uma história, 
a singularidade das situações

Histórias de barragens

Há histórias de barragens em todo o mundo. É algo comum à escala
internacional, mas raramente anódino à escala do local. A universalidade
das histórias de barragens choca no entanto com a singularidade destas
situações, de cada situação, de cada barragem, de cada população con-
frontada com a construção de uma barragem. Ninguém fica completa-
mente indiferente a uma barragem; todos têm uma opinião a dar a seu
respeito. Segundo as estimativas, existem actualmente no mundo perto
de 52 000 grandes barragens, e um número muito superior e dificilmente
quantificável de barragens mais pequenas.1 Muitas delas conseguiram
passar despercebidas e inscrever-se na paisagem sem levantar polémicas,
e isso deve-se essencialmente a razões históricas. Outras, e sobretudo a
partir da segunda metade do século XX, levaram a tomadas públicas de
posições sociais ou políticas, culminando nas contestações particular-
mente mediatizadas dos últimos quarenta anos. As relações montante/ju-
sante, por fim, questão eminentemente política e ambiental, constituem
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1 As grandes barragens são «definidas, não sem alguma arbitrariedade, por uma altura
de queda superior a 15 m, ou por uma albufeira de 3 milhões de m3 ou que gera uma
energia igual ou superior a 0,5 TWh» (Béthemont 2009, 23). Hoje em dia, existiriam no
total 800 000 barragens, maiores e mais pequenas, em todo o mundo.
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um outro elemento decisivo de percepção global. Estas relações obrigam
a acordos de quantidade e qualidade e redundam em problemas de du-
rabilidade, reversibilidade e poluição, e, por vezes, em conflitos geopo-
líticos. O objectivo desta introdução é esboçar um breve panorama sobre
este tema recorrendo à história, à sociologia e à geografia – o que nos
permitirá depois considerar o caso da barragem de Alqueva em Portugal
em função das suas eventuais particularidades. 

Barragens e história

A barragem é um objecto muito antigo. Destinada a regular os caudais,
a prevenir cheias, a armazenar água e, depois, a encaminhá-la para a cidade
ou para os campos, a criar bacias piscícolas ou, hoje, a produzir electricidade
ou planos de água turísticos, qualquer obstáculo colocado ao rio é uma bar-
ragem. Desde a primeira construção testemunhada perto de 2900 a. C.,
às barragens que se disseminaram com os romanos, até à Idade Média
para a alimentação dos moinhos, e às primeiras obras de alvenaria que
começam com o século XVI,2 este tipo de construção tornou-se mais sis-
temático no final do século XIX. Por diversas razões, entre as quais a pres-
são demográfica, a questão do armazenamento da água tornou-se priori-
tária no século XIX. A Espanha é, a este título, um dos exemplos mais
interessantes – e em relação directa com a situação em Portugal sob aná-
lise. É o quinto país do mundo com mais barragens,3 conhecido pela suas
confederações hidrográficas existentes desde o século XI – algumas delas
herdeiras das organizações e dos regulamentos definidos durante o pe-
ríodo muçulmano, que configuram uma verdadeira «cultura da água». Há
muito preocupada com a sua água, a Espanha apostou desde muito cedo
numa política de expansão da rega, nomeadamente para responder ao re-
gresso dos seus colonos expulsos das Caraíbas em 1898. Esta época deu
origem à expressão «política hidráulica», forjada no século XIX, reveladora
da primazia acordada às infra-estruturas e, como tal, em grande medida
influenciada por uma lógica equipamental, e ao princípio da «civilização
pela água», em nome do qual seriam levadas a cabo «colonizações inter-

2 Os exemplos dados são o da barragem de Tibi em Espanha e, depois, em França, no
século XVII, da barragem de Saint-Ferréol.

3 A Espanha tem 1196 grandes barragens, ou 3% do número total de grandes barragens
no mundo. Em primeiro lugar encontra-se a China, com 22 000 barragens (45%), seguida
dos Estados Unidos (6575 ou 14%), da Índia (4291 ou 9%) e do Japão (2675 ou 6%)
(WCD 2000). Em 1995 a Espanha encontrava-se na terceira posição mundial devido às
suas grandes obras hidráulicas (Barraqué 1995, 86).  
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nas» no país (Clarimont 2009). Este período das grandes obras conheceu
um claro desenvolvimento a partir dos anos 1940 através de uma política
de grandes barragens fortemente apoiada por Franco.4

Desde os anos 1970 tem contudo sido colocada uma questão central:
«será a distribuição de água a solução milagrosa para os problemas so-
cioeconómicos dos países ou das regiões que se pretende desenvolver?
(Oudin 1972, 17). O «mito da água civilizadora», e até mesmo salvadora
(Wateau 2004a), continua a ser a forma mais notória de invenção do fu-
turo no século XX. Em Espanha, por exemplo, «cada cerimónia de inau-
guração de um canal de rega era acompanhada de uma verdadeira liturgia
e de uma comunhão, uma libertação da angústia da penúria, porque a
água era vista como o meio por excelência de imaginar o futuro com
confiança [...] a água sadia que ia fazer florescer os desertos» (Drain 1996,
19-25). Este mito da água continua, no início do século XXI, a ser decisivo
em algumas regiões do mundo, porque a imagem da água associada a
um paraíso luxuriante e feliz continua a seduzir e – conscientemente ou
não – a ser utilizada pelos actores políticos.5 Mesmo num período de
maior sensibilização para a questão da preservação dos recursos e do am-
biente – sem dúvida preocupações de países ricos –, continua a ser difícil
explicar e compreender o modo como por vezes a distribuição de água
pode revelar-se mais cara e desastrosa em espaços que não são adequados
para esse fim. O século XX, verdadeira era dourada da grande hidráulica,
tornou-se também o século da electricidade, pelo menos na Europa, nos
Estados Unidos, e em alguns dos seus prolongamentos coloniais, como
Marrocos, Moçambique, o Sara, a Ásia Central... (Guichard 2003, 239).
A esta política hidráulica que se tornou tecnicista, associada à moderni-
dade, valorizada tanto pela obra e pela proeza dos engenheiros como
pelo controlo sobre a natureza que implica, «esta natureza injusta e res-
ponsável pelas disparidades da água que apenas o homem e as suas tec-
nologias têm capacidade para reajustar», juntou-se a questão do interesse
geral – muitas vezes o interesse do Estado nacional que os corpos de en-
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4 Geralmente apelidado de «a rã das barragens» pelos seus detractores devido ao facto
de dedicar o seu tempo a inaugurar barragens, Franco fez multiplicar em Espanha a «ca-
pacidade de armazenamento das barragens, que passou de 4000 hm3 em 1940 para mais
de 40 000 hm3 em 1976; e a potência energética passou de 1 340 Mw para 11 954 Mw»
(Del Moral 1999, 184).

5 A título indicativo, Cabo Verde acabou de dar inicio à construção de 18 barragens
(em 2006 teve lugar a primeira inauguração da barragem de Poilão, na ilha de Santiago)
para finalmente «cobrir Cabo Verde de paisagens verdes» (Alocução do Reitor, Praia, 24-
-5-2013).  
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genheiros representam –, que vem chocar com o interesse local – rapida-
mente interpretado como um travão ao desenvolvimento nacional vindo
de habitantes egoístas e pouco instruídos (Blanc e Bonnin 2008, 11). 
É impossível não pensar nas barragens de Kariba na Zâmbia em 1959
(Colson 1971), de Assuão, no Egipto (1964) (Fogel 1997; Ayeb 2001), de
Sardar Sarovar, na Índia (ou barragem Narmada) – começada por Nehru
em 1961 com o objectivo de se tornar num dos «templos da Índia mo-
derna» (Racine 2001) –, da Norris Dam nos Estados Unidos (1936). Ou
ainda, de entre os milhares de outros exemplos mundiais, em França, no
caso de Tignes, em 1953, primeiro reservatório do hexágono, mais belo
exemplo da hidro-electricidade europeia (Varaschin 2001), ou no caso de
Malpasset em 1954, perto de Fréjus, barragem conhecida pela ruptura
que sofreu e pelos 423 mortos e desaparecidos daí resultantes.6

A grande hidráulica é fortemente criticada a partir dos anos 1970-1980,
tendo juntado ecologistas, cientistas, ONG e personalidades mediáticas
em protestos que se organizaram e acabaram por conduzir, entre 1993 e
2003, à suspensão total dos financiamentos de barragens pelo Banco Mun-
dial. As «gigantes» de hoje são as barragens de Belo Monte ou de Jirau no
Brasil, das Três Gargantas na China, do Tigre e do Eufrates na Turquia,
de Xayaburi no Mekong, de HidroAysen no Chile, do Gibe III no rio
Omo, na Etiópia, do Myitsone na Birmânia, etc., criticadas pelo seu im-
pacto sobre o ambiente, o seu gigantismo ou a sua desadequação social. É
uma certa filosofia do desenvolvimento que está novamente a ser posta
em causa (Racine 2001) – a palavra «progresso» deixou de ser utilizada em
finais do século XX –, e o próprio processo de decisão que está a ser criti-
cado. Mas, ao mesmo tempo, «dar água e electricidade a todos», e em es-
pecial ao Terceiro Mundo, palavra de ordem do III Fórum da Água de
Quioto, em 2003, é um objectivo que continua a estar na ordem do dia.7

A Comissão Mundial de Barragens, criada em 1998 e reunindo represen-

6 Esta ruptura, ocorrida em 1959, esteve na origem de uma legislação específica em
França: uma cláusula que autorizava o «casamento-fantasma» para restabelecer post mortem
uma filiação e os seus direitos (agradeço à Isabelle Daillant por este pormenor muito es-
pecífico). Ver também a banda desenhada acerca deste drama que foi publicada muito
recentemente (Corbeyran e Horne 2014). A primeira ruptura de uma barragem terá ocor-
rido em Espanha em 1802; as grandes barragens de Banquiao e Shimantan, situadas na
China, nas quais foi utilizado um betão que se tornou poroso e quebradiço devido ao
excesso de sílica, romperam em 1975, provocando a morte de 85 000 pessoas (Sanjuan e
Béreau 2001, 33).  

7 Em 2012 mais de 780 milhões de pessoas continuavam a não ter acesso a água potável,
o que equivale a 11% da população mundial, ao passo que 2,6 mil milhões de pessoas
não têm ainda serviços de saneamento adequados (ONU 2012, in Euzen e Levi 2013, 1).
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tantes de diversos grupos de interesse (governos, sector privado, institui-
ções financeiras internacionais e organizações da sociedade civil e das pró-
prias pessoas afectadas), divulgou em 2000 um relatório de avaliação onde
insiste em cinco valores fundamentais: equidade, viabilidade, eficiência,
processos participativos de tomada de decisão e responsabilidade (WCD
2000). Era e ainda é, por outras palavras, um apelo à concertação, à ob-
tenção do assentimento do público, a uma avaliação mais séria dos direi-
tos e dos riscos, a uma avaliação exaustiva das alternativas e ao emprego
da «boa-fé» por cada uma das partes. Embora o desempenho real das gran-
des barragens também seja recordado, defende-se que actualmente a fi-
nalidade de qualquer projecto «deve ser a melhoria sustentável da huma-
nidade» – desta vez em consonância com o Fórum da Terra do Rio de
1992, que alia ambiente, desenvolvimento sustentável e direitos de parti-
cipação da população. «Se uma grande barragem é o melhor meio para
atingir este objectivo, então é necessário apoiar o projecto; quando outras
opções oferecem soluções melhores, é necessário preferi-las em relação às
grandes barragens» (WCD 2000). Na esteira das propostas desta comissão,
alguns estudos de caso permitem também retirar algumas lições – veja-se
em especial a síntese recente dos efeitos sociais, económicos e ambientais
de seis grandes barragens da África Ocidental intitulada Partager l’eau et ses
bénéfices (Bazin et al. 2011), bem como o número especial da revista Water
Alternatives (Moore et al. 2010). A primeira década de 2000 parece assim
ter estado aberta a uma abordagem mais comedida, e alguns projectos de
barragens interrompidos durante a pausa de dez anos nos financiamentos
do Banco Mundial foram retomados. 

Mas o debate voltou a reajustar-se. Do ponto de vista do planeta, o
plano de água de uma barragem emite menos gases de efeito de estufa
do que uma central térmica, «e talvez de forma paradoxal, a hidroelec-
tricidade é (subitamente) classificada como um recurso renovável, o que
desde logo inscreve as grandes barragens numa perspectiva de desenvol-
vimento sustentável» (Blanc e Bonnin 2008). O século XXI, na sua procura
de formas alternativas de energia, reconsidera assim a barragem como
uma alternativa positiva à energia nuclear. E o último Fórum Mundial
da Água, realizado em Marselha em 2012, vem recomendar oficialmente
o regresso das grandes barragens, o que voltou a levar à organização de
jornadas de estudo sobre «Politiques de sauvegarde environnementale et
sociale pour les projets de grands barrages» (Políticas de defesa ambiental
e social para os projectos de grandes barragens) (IDDRI/AFD, 26 de Abril
de 2013). Nestas jornadas debateu-se então o «atraso» constatado no nú-
mero de barragens na África Ocidental, destinadas sobretudo à produção

27
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de energia eléctrica (e não tanto à rega e à alimentação das populações),
já que a electricidade é também a única produção capaz de reembolsar
os enormes custos da obra. A serpente – uma das figuras simbólicas e ar-
tísticas preferidas para representar a barragem (cf. Hémond 2003, 374) –
morde a própria cauda. As alternativas à alternativa (parques eólicos, es-
tações fotovoltaicas, etc.) nem sequer foram referidas. Enquanto se
aguarda por esse século XXI sustentável e alternativo, que decerto está
apenas a começar, as grandes barragens parecem assim ter um longo fu-
turo pela frente.      

Barragens e sociedades

Em dois séculos de existência, as barragens deram assim origem a di-
versos ajustamentos e tomadas de posição. Entre os anos 1930 e os anos
1970, a construção de grandes barragens tornou-se sinónimo de desen-
volvimento e de progresso económico, e conheceu um impulso sem pre-
cedentes que culminou nos anos 1970; 8 impulso esse que abrandou com
a suspensão dos financiamentos do Banco Mundial (1993-2003); e foi
retomado em força a partir de 2000, em especial com a China como
novo maior investidor à escala internacional.9 Passámos assim de 5000
barragens em 1949 para 45 000 em 2008 (Béthemont 2008), e, depois,
para 52 000 em 2012 (Blanchon 2010). O declínio na construção de bar-
ragens foi igualmente espectacular, mas apenas nos países ricos da Amé-
rica do Norte e da Europa, onde os locais mais atractivos do ponto de
vista técnico foram rapidamente equipados. Nos Estados Unidos, a taxa
de barragens desmanteladas é actualmente mais elevada do que a taxa de
barragens construídas.10

O primeiro protesto antibarragens nos EUA teve lugar em 1860 e foi
feito em nome da defesa do ambiente e das grandes paisagens (Bravard
2002). Foi contudo por volta de 1955 que se verificaram as primeiras
reacções regulares, que conduziriam a uma contestação sistemática nos
anos 1970, e, depois, muito rapidamente, à criação de poderosas organi-
zações opostas à construção de barragens. Na França do pós-guerra, al-

8 Iniciam-se duas ou três construções por dia no mundo.
9 Em 2013, a China, primeiro investidor (o Brasil encontra-se em segundo lugar) fi-

nanciou 300 construções de barragens em 74 países do mundo. Jornadas «Politiques de
sauvegarde environnementale et sociale pour les projets de grands barrages» (IDDRI/
AFD, 26 de Abril de 2013).

10 Cento e vinte barragens importantes foram demolidas nos Estados Unidos entre
1980 e 2000 (Courrier International 1999).  
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gumas obras impostas em nome do bem colectivo levaram aos primeiros
dramas e às primeiras deslocações de populações: Aigle (1945) Bort-les-
-Orgues (1952), Tignes (1952), Serre-Ponçon (1961) (Faure 2008; Varas-
chin 2001). No Egipto, a barragem de Assuão (1964) aparece como um
estudo de caso por causa do nascimento dos protestos no auge da Guerra
Fria, ao passo que os protestos violentos contra a barragem de Cerro del
Oro (1970) no México (Bartolomé e Barabas 1990), continuam a servir
hoje como história exemplar no quadro da ameaça de construção de
uma outra grande barragem no vale (Hémond 2003). A contestação foi
por vezes conduzida com sagacidade, tal como no caso dos índios
Kayapo do Brasil, nos anos 1970-1980, que recorreram a câmaras de fil-
mar para ajudar os seus vizinhos Cree na sua luta contra a barragem de
Altamira, não hesitando em envergar as suas roupagens tradicionais com
plumas ou em mobilizar a estrela de rock Sting para atrair os media e ter
acesso directo ao parlamento (Turner 1992). A contestação também foi
patrimonializada, levando ao reactivar de diversos princípios de identi-
dade territoriais, artísticos e/ou étnicos (Fogel 1997; Hémond 2003; Le
Mentec 2006). E, depois do Fórum do Rio de 1992, a contestação tor-
nou-se oficialmente legítima e autorizada porque agora as populações
passam a ter um direito de decisão sobre a construção de grandes infra-
estruturas. 

Os movimentos antibarragens mais conhecidos a nível internacional
são o movimento «Salvemos a Narmada» (NBA) na Índia, que lançou a
sua primeira campanha mediática mundial antibarragem no final dos
anos 1980, e cuja carismática líder Medha Patkar (que passou a ser mem-
bro da World Commission on Dams em 1998), foi apoiada pela roman-
cista Arundhati Roy (Roy, 1999); o poderoso «Movimento dos Atingidos
por Barragens» (MAB) no Brasil, cuja primeira comissão assumiu uma
posição contra os trabalhos das barragens de Itá e de Machadinho no rio
Uruguai (Santos 2003, 95); ou ainda a CODESEM, preocupada com a
defesa da bacia do rio Senegal; a COICA, coordenadora das organiza-
ções indígenas da Cuenca amazónica; o Grand Council of the Cree, no
Canadá; a Sungi Development Foundation do Paquistão ou a Aliança
dos Povos da Cordilheira (CAP) nas Filipinas. Algumas figuras interna-
cionais também estão associadas à luta contra as barragens, sendo Patrick
McCully provavelmente a mais conhecida (McCully 1996). Numa Es-
panha com tantas barragens, a Fundación Nueva Cultura del Agua, criada
em 1995, tem reagido de forma sistemática a cada novo plano de cons-
trução, transferência de água ou barragem, como os projectos de Yesa,
Itoiz, Biscarrués, Mallos de Riglos ou Sanliestra. Nascida do encontro
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entre o mundo universitário (alguns professores de horizontes discipli-
nares diferentes) e um grupo de protesto (alguns activistas mobilizados
contra os projectos de obras de hidráulica na bacia do Ebro), esta funda-
ção «pretende ser ao mesmo tempo uma força de oposição à política do
governo, um lugar de reflexão sobre a gestão da água e uma agregadora
de propostas com vista à aplicação de um modelo de gestão da água eco-
nomicamente perene, ecologicamente viável e socialmente equitativo».
O seu discurso reivindicativo universalizante, que reafirma o carácter
universal da água, considera ao mesmo tempo este bem como um patri-
mónio que deve ser preservado e colocado no centro das preocupações
dos cidadãos (Clarimont 2005). Mundialmente conhecido e reconhecido
– o seu presidente recebeu o Goldman Environmental Prize em 2003 –,
este movimento espanhol considerado como alternativo à escala inter-
nacional 11 organizou vários encontros científicos interdisciplinares, e pu-
blicou em especial uma obra sobre a bacia do rio Guadiana (Martínez
2004), onde uma secção crítica é consagrada à barragem de Alqueva, es-
tudada no presente ensaio.                              

Poderá então dizer-se que existe um modo de emprego para a contes-
tação? Por que razão as histórias de barragens deixam transparecer um
efeito de déjà vu et déjà entendu? De forma sistemática por tema e a partir
de algumas barragens,12 identifiquei uma lista de ingredientes necessários
para a contestação (Wateau 2010). Os argumentos aduzidos no discurso
dos opositores são de ordem ecológica, socioeconómica, técnica e sim-
bólica – tal como constatava já Françoise Clavairolle a propósito da bar-
ragem de Saint-Jean du Gard que acabou por não ser construída (Clavai-
rolle 2008). A contestação faz-se em crescendo, vai-se fortalecendo para
alimentar a oposição. Na lista dos ingredientes, parece, por isso: (a) que
ocorre sempre uma modificação do ecossistema, que altera a temperatura
da água, destrói ou põe em causa as migrações e os habitats dos peixes,
colocando em risco uma fauna e uma flora raras e frágeis. Num caso
estão em risco o castor, a garça-real, as orquídeas e os cíclames (Clavai-
rolle, 2008, 129); no outro a lampreia, o salmão, o sável ou o lince (Wa-
teau 1999). O receio dos mosquitos é também frequentemente invocado,
bem como o da nuvem de bruma que poderá afectar o clima e ameaçar
as culturas tradicionais (ou novas) que servem a economia local; (b) Os

11 Uma das definições possíveis da palavra «altermundialista».
12 A pesquisa foi feita a partir de artigos na imprensa sobre barragens portuguesas, es-

panholas e francesas, e todos os locais foram também visitados: Alqueva, Côa, Riaño,
Sabor, Sela, Tignes, Vilarinho das Furnas. 
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argumentos socioeconómicos dizem muitas vezes respeito à produção
local. No vale do rio Minho, denunciou-se a incoerência da Europa, que
apoiou a cultura da vinha de Vinho Verde nos anos 1990 e que, em 2000,
seria obrigada a inundá-lo se fosse aceite a construção da barragem de
Sela; no vale dos Camisards, temia-se a destruição do frágil tecido eco-
nómico e social que foi capaz de se recompor em torno dos neo-rurais e
dos produtos do terroir; (c) a rentabilidade efectiva da barragem, por sua
vez, está sempre sob suspeita: haverá certezas de que os ganhos são de
facto superiores? E se forem superiores, são-no para quem? Para os cen-
tros à custa das periferias? Os receios quanto à eficácia técnica da obra
também dizem respeito ao local da construção, e denunciam por exem-
plo a insuficiente consistência da rocha para sustentar a infra-estrutura
ou, pior ainda, os riscos sísmicos catastróficos devido à pressão da massa
de água sobre a falha; (d) por fim, os argumentos identitários, simbólicos
ou patrimoniais são então aduzidos. Dizem respeito à história de um
vale, ao seu património arquitectónico e imaterial, à sua inscrição terri-
torial. No Gard é assim a identidade dos Cévenols que está a ser directa-
mente atacada; no Ebro, é a cultura de água do Aragão (Clarimont 2009);
no Minho, as pesqueiras medievais; na Cantábria, uma dezena de igrejas,
de edifícios brasonados e de pedras moçárabes (Wateau 2010).            

Será que existem, por outro lado, interlocutores-tipo que intervêm nos
processos de construção de barragens? Jon Abbink afirma ser esse o caso,
e constata em especial que as dissonâncias entre os seus discursos não
têm deixado de crescer. Abbink distingue: (a) os governos e as instituições
internacionais de financiamento e de desenvolvimento, que reivindicam
o poder e o direito de ter razão (being right); (b) as organizações activistas,
geralmente opostas às grandes infra-estruturas; (c) os observadores inde-
pendentes e os investigadores, que, de um modo geral, não tomam uma
posição; (d) e a população local directamente afectada por estes projectos,
raramente ouvida por ser de difícil acesso, ignorada pelos investigadores
ou pelos relatórios, não tomada em consideração pelo governo ou por
vezes insuficientemente consciente (ou informada) daquilo que se está a
passar (Abbink 2012, 126). As propostas de Abbink dizem respeito à mais
recente barragem no rio Omo, na Etiópia, tendo beneficiado dos estudos
de Scudder (2005) e Ritcher et al. (2010). 

Barragens e ambiente

Este início de século XXI não deu assim origem a uma verdadeira rup-
tura do ponto de vista societal ou técnico e económico. Joga-se a dife-
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rentes velocidades, podendo os países já equipados com barragens e, em
geral, mais ricos, reivindicar a cartada ambiental, uma melhor gestão e
protecção do recurso água, alternativas a nível energético; ao passo que
os países menos ricos, com questões sanitárias, de electricidade e de ar-
mazenamento de água por resolver, se consideram (ou são considerados)
como ainda não totalmente equipados, com um défice de barragens, e
estão menos preocupados ou sensibilizados em relação a fontes alterna-
tivas de energia. A questão ambiental continua por isso a colocar-se. 

A imprensa, por sua vez, onde continuam a causar sensação as notícias
sobre barragens, deixou de dar tanto destaque à contestação13 para se
focar mais nas supostas guerras da água, o novo tema geopolítico e am-
biental a receber muita atenção mediática.

As barragens têm um prazo de duração e devem ser regularmente ins-
peccionadas. A obra trabalha e gasta-se em função dos esforços a que é
submetida. É sensível à falta de manutenção e de controlo, à obsoles-
cência dos materiais ou falta de qualidade do betão, a cheias, a desliza-
mentos de terras, a sismos. Dependendo dos sítios, acumula muito ou
pouco limo, podendo ficar rapidamente enlodada, caso em que a sua
limpeza e esvaziamento representa uma fonte adicional de custos. A ju-
sante, a ausência de depósitos deste limo no rio provoca a subida da água
do mar, levando a uma maior salinização da água e à degradação do bió-
topo fluvial. No paramento da barragem também se acumulam resíduos
naturais e antrópicos, visíveis a olho nu, e uma poluição mais insidiosa
causada sobretudo pelos nitratos e pelos pesticidas utilizados na agricul-
tura a montante da barragem, e até dejectos orgânicos associados à au-
sência de redes de saneamento previstas ou eficazes, bem como resíduos
industriais. Do ponto de vista ambiental, uma barragem tem por isso
efeitos negativos reais. O desmantelamento de barragens também é por
vezes possível, e embora represente um novo custo, permite restaurar a
vida do rio: a demolição da barragem Edwards sobre o rio Kennebec nos
EUA, em 1999, por exemplo, devolveu 35 km de rio ao salmão, ao es-
turjão e ao robalo-riscado.  

A relação montante/jusante joga-se por isso a diversas escalas. Dentro de
um mesmo país, quando esta relação é criada pelo corte do rio com uma
barragem, estabelece desde logo uma distinção entre as populações de
cima e as populações de baixo, entre aqueles que beneficiam com a bar-
ragem (investidores, governo, população) e aqueles a quem esta prejudica

13 Houve vários dossiers sobre este assunto: Courrier International, 472 (1999), Le Monde
diplomatique, 65 (2002), Géo, 289 (2003), etc.
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(em geral, apenas populações). No caso da barragem estudada por Ab-
bink (2012), as populações a jusante foram as penalizadas porque perde-
ram os benefícios das cheias férteis para a irrigação. Mas, tal como no
Alqueva, as populações prejudicadas podem ser as que estão a montante,
cujas terras foram inundadas sem que outras compensações económicas
reais tivessem sido propostas, ao passo que as populações a jusante be-
neficiaram das parcelas irrigáveis graças à água da barragem. Esta situação
repetiu-se em todas estas dimensões por exemplo no caso de Narmada,
entre o Madhya Pradesh, o estado a montante confrontado com o pro-
blema das terras submersas e das populações que tem de reinstalar, e o
Gujarate, o estado a jusante que beneficia de vastos territórios a irrigar. 
À escala internacional, perto de 40% da população mundial encontra-se
numa situação de partilha das suas bacias hidrográficas entre pelo menos
dois países. O caso da bacia do Nilo é exemplar: «97% dos recursos em
água do Egipto provêm dos países a montante, nomeadamente da Etió-
pia e da região dos grandes lagos africanos. [...] Entre os casos mais tensos
estão a Ásia Central (Turquemenistão 97%, Usbequistão 77%), a Mauri-
tânia (96%), o Níger (90%), a Síria (80%) ou ainda o Paquistão (que de-
pende em 77% de recursos vindos em especial da Índia)» (Blanchon 2010,
9). As populações ou os países a montante, nestes casos, detêm geral-
mente um poder maior que consiste em poder utilizar a água em pri-
meiro lugar, e em poder orientá-la, retê-la, e até poluí-la. 

O escoamento natural da água em direcção ao mar, à revelia dos ter-
ritórios, das fronteiras e dos acordos políticos, cria tensões geopolíticas e
representa sem dúvida um desafio (Lacoste 2001). A «boa governança»
da água procura assim hoje estabelecer partilhas à escala das bacias hi-
drográficas, nacionais e entre regiões (Ghiotti 2007), ou internacionais e
entre dois ou vários países. Procura também fomentar formas de «gestão
integrada», isto é, discutidas entre todas as partes, de forma concertada,
com vista à assinatura e ao respeito de acordos de quantidade e qualidade,
e com o fim de proteger o recurso água e a sua partilha equitativa e sus-
tentável entre regiões a montante e a jusante. Ora é precisamente aqui
que podem surgir conflitos. Não se trata tanto de guerras pela água – ne-
nhum geógrafo se arriscaria a retomar o discurso jornalístico a propósito
das supostas guerras da água do século XXI –, mas de outros factores ou
conflitos preexistentes de ordem política, étnica, religiosa ou fronteiriça.
Marwa Daoudy explicou perfeitamente as tensões existentes entre a Síria,
o Iraque e a Turquia, em que a água surge como detonador suplementar
mas não como razão principal (Daoudy 2005); Frédéric Lasserre subli-
nhou por seu lado os processos de tomada de decisão unilaterais e auto-
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ritários de certos países, a única verdadeira fonte de conflitos violentos
entre Estados (Lasserre 2006); o geógrafo Aaron Wolf mostrou que se a
água pode ser utilizada em conflitos, ela é sobretudo factor de cooperação
(Wolf citado por Lasserre 2006, 180 e por Blanchon 2010, 13); por fim,
eu própria mostrei há alguns anos que os conflitos verificados durante o
período da irrigação não eram por causa da água mas através da água (Wa-
teau 2000). As tensões hidrológicas podem, no entanto, transformar-se
em riscos hidropolíticos (Blanchon 2010, 8-9) quando escoamentos não
naturais da água, forçados, efectuados por via de desvios, condutas, rios
subterrâneos, etc., vêm reforçar a autoridade e o poder de algumas outras
lógicas ou legitimidades, tais como a densidade populacional das cidades
ou o atractivo económico dos campos de golfe ou dos casinos.14

Segundo o antropólogo Jon Abbink, o retrato global das barragens seria
então bastante negativo,15 na medida em que, «apesar de fornecerem um
recurso energético doméstico significativo, podem produzir os seguintes
efeitos: (a) problemas ambientais graves, entre os quais a perda da biodi-
versidade, o desaparecimento de terras agrícolas, deslizamentos de terras,
infiltrações e evaporações; (b) problemas técnicos recorrentes, como a
acumulação de lodo na albufeira, a pressão sísmica e a descoberta ines-
perada de fragilidades nas construções após o final das obras; (c) análises
de custo/benefício raramente bem executadas; más condições de vida
das populações residentes junto dos cursos de água, que se reflectem na
perda de terras, na perda de recursos e de rendimentos, em deslocações
para zonas mais pobres e raramente indemnizadas de forma adequada;
(d) problemas de saúde mais frequentes perto dos açudes (malária, bi-
lharziose, etc.); (e) e populações que tiveram (demasiado) pouco a dizer,
governos que prometem compensações ou oferecem alternativas que ra-
ramente são suficientes» (Abbink 2012, 131). Como contra-exemplo feliz
– e até agora único? –, é frequente citar-se o da Hydro-Québec no Ca-
nadá e das enormes compensações negociadas e obtidas pelos índios
Cree, por exemplo uma espécie de renda vitalícia pela perda das suas
zonas de caça e de habitação (Béthemont 2009, 8; Blanchon 2010, 22).

Esboçado o retrato geral das grandes barragens, vamos em seguida de-
linear o retrato de Alqueva, em Portugal, para identificar as suas eventuais
especificidades.

14 Ver sobre este assunto a obra de Lasserre sobre transferências massivas de água (Las-
serre 2005). 

15 A sua síntese tem em consideração os estudos comparativos sobre barragens levados
a cabo por Scudder (2005) e Richter et al. (2010).
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