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Refletir sobre a Escassez de Água
Numa altura em que todas as atenções estão viradas para a pandemia que teima em não
passar, não nos podemos esquecer que a escassez de água continua a ser um problema bem
presente. Infelizmente, as chuvas que caíram nesta Primavera, não são suficientes para
resolver a seca no Algarve. É urgente refletir sobre este problema, no contexto das Alterações
Climáticas.
A Direção da Almargem

Desafio Mensal - Junho
De pequenino se fica poupadinho!
#AÚltimaGota_Algarve
No mês das crianças damos dicas para
que os mais pequenos comecem a
pensar na água como um recurso
precioso.
Gestos simples que podem fazer em
casa, para mostrar à família quem são
os verdadeiros mestres na poupança
de água!
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Em Estado de Emergência por causa das
Alterações Climáticas!
Com estes últimos dias chuvosos e o actual estado de pandemia, já nem nos lembramos
que até ao final do mês de Fevereiro deste ano, a zona central e o nordeste do
Algarve encontravam-se "em seca extrema”. Apesar de nos últimos três meses
termos sido brindamos com esta dádiva – a água, não podemos abrir a torneira de forma
irresponsável porque esta chuva não veio resolver o problema da seca e escassez de água.
Os recursos hídricos do Algarve são cada vez mais disputados pelos vários sectores
económicos e pelos seus habitantes e visitantes. A escassez de água é um problema da
região que urge por soluções locais. No entanto, não podemos deixar de pensar neste
problema, no contexto das Alterações Climáticas, à escala global.
O uso da água aumentou mais do que o dobro da taxa de crescimento da população no
último século, segundo as Nações Unidas, refletindo o aumento da exigência dos setores
da agricultura, da indústria e da energia. Concretamente, no último meio século, a
população mundial não só duplicou como também aumentou os níveis de consumo
energético de fontes não renováveis, aumentou o consumo de recursos naturais,
aumentou a pressão sobre territórios, assim como aumentaram os seus consequentes
impactos, o que coloca as Alterações Climáticas na actual agenda política mundial.
Actualmente somos 7,7 mil milhões de habitantes e em 2050 seremos cerca de 9,7 mil
milhões. Nessa altura, se não tivermos reduzido drasticamente as nossas emissões de
gases com efeito de estufa, estaremos a enfrentar piores impactos das Alterações
Climáticas do que aqueles que já conhecemos. Estas não são boas notícias quando só
temos um planeta Terra para viver! E segundo a estimativa da Global Footprint Network
relativa ao ano passado, o dia da sobrecarga do Planeta Terra correspondeu ao dia
29 de Julho. Ou seja, a partir daquele dia começámos a viver a crédito e seriam
necessários 1,75 planetas Terra para continuarmos a viver com os mesmos estilos
de vida. Estas continuam a não ser boas notícias!
A mesma fonte revela que, já em 1970, a terra vivia com défice de disponibilidade de
recursos naturais e que, até hoje, continuámos a consumir mais recursos do que a
capacidade de regeneração do planeta. Muitos autores apelidam esta era como a “era dos
combustíveis fósseis” e como sendo a responsável pelo estado a que chegámos.
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Dos recursos naturais disponíveis, a água é primordial à nossa existência. A seca e a
escassez de água promovem conflitos, fluxos migratórios e podem pôr em causa a nossa
sobrevivência, tal como a conhecemos, e a de outras espécies. A sociedade depende da
água para as necessidades pessoais e para todas as actividades económicas, umas mais
importantes que outras, que geram bens e serviços. Não conseguimos viver sem ela. Em
especial a agricultura, que enfrenta sérias ameaças à capacidade de produção de
alimentos, quer pela seca quer pelo aumento de calor e quer pelo estado dos solos
disponíveis, e que tem o desafio de alimentar mais população em 2050.
Apesar do planeta Terra estar coberto por 71% de água, apenas 2% são água doce e
destes apenas cerca de 1% está acessível. Dos quais, segundo o artigo “A crise de água
Doce” (National Geographic, 2020), a água doce disponível no planeta corresponde a
0,007%, e esta quantidade tem que abastecer e alimentar os seus 7,7 mil milhões de
habitantes. Pesa ainda que a distribuição pelo planeta desta pequena percentagem não é
uniforme, sendo que 9 países concentram 60% de água doce e, mesmo dentro de cada
um destes países a distribuição não é homogénea. Por outro lado, o equivalente a um
terço da população mundial vive em zonas consideradas com “stress hídrico” e 2,1 mil
milhões de pessoas não têm acesso a água potável segura e disponível em permanência.
A água circula, transforma-se, é aprisionada e não está disponível para todos e para o
desenvolvimento de todas as actividades. A ilusão está em acreditar que haverá
sempre à disposição uma quantidade infinita de água para todos.
Segundo a Agência Europeia do Ambiente, “Um terço do consumo de água na Europa é da
responsabilidade do setor agrícola. (…), a mesma fonte alerta para que “A agricultura
influencia, quer a quantidade, quer a qualidade da água disponível para outros fins.”
A população mundial em crescimento, assim como o seu consumo crescente, disputa com
a natureza a água e, neste momento de alterações climáticas, a disponibilidade de
recursos hídricos para satisfazer todas as necessidades é uma incerteza e uma prioridade
a ter a curto prazo.
O aumento do consumo de água a nível mundial, levou a situações que limitaram a sua
disponibilidade, como a infiltração do mar nos lençóis freáticos e a contaminação pelos
fertilizantes, pelos produtos fitossanitários, pelos subprodutos da indústria e por outros
produtos químicos como detergentes, desinfectantes e produtos de higiene e cosmética.
Todos estes sectores, como a agricultura, a indústria, o turismo, os transportes e o sector
doméstico poderão desenvolver formas sustentáveis de utilizar menores quantidades de
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água, mas os ecossistemas dependentes de água correm o risco de sofrer danos
irreversíveis. Para isso é importante encontrar soluções locais para cada território.
Se não houver mudanças nos padrões de consumo da água, adopção de boas práticas e
soluções políticas globais, haverá uma ameaça real às populações e à natureza, pondo em
causa todos as actividades económicas que geram riqueza nas regiões do Sul da Europa
(Agência Europeia do Ambiente).
Ainda que a comunicação social alerte constantemente para relembrar o problema das
alterações climáticas, com notícias como por exemplo: “Mais de 11 mil cientistas de 153
países subscreveram um artigo no qual sugerem ações concretas em seis etapas de
modo a que a humanidade evite consequências catastróficas. Estamos em emergência
climática, avisam.” (Diário de Notícias, 05/11/2019) e mais recentemente “a actual
pandemia agrava a situação de crise ambiental que vivemos” (Expresso, 22/04/2020), entre
outras.
Nos dias que correm, em que sobra tempo, devemos reflectir e repensar a nossa
existência individual e colectiva e a nossa continuidade a curto e médio prazo. Não
devemos pensar só na actual pandemia mas também na crise climática. Sendo que, um
dos maiores desafios que temos pela frente é saber gerir e distribuir a água que
temos no planeta. Desperdiçar água tem de ser inaceitável.
O mar de Aral, no centro do continente
asiático, que chegou a ser o 4º maior lago do
mundo, perdeu 70% do seu volume porque as
águas dos dois rios que o alimentam, foram
desviadas para os campos de algodão.
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Fonte:
https://www.earthlymission.com/theenvironment-before-and-after-us/?cn-reloaded=1
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