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Passado, Presente e Futuro da Água
no Algarve
Este mês, o autor convidado leva-nos numa viagem ao passado, até um tempo em que a água
era abundante nas ribeiras e nascentes do barrocal algarvio. Refletimos sobre o que mudou
ao longo dos último 50 anos, para que a situação da disponibilidade de água se tenha
agravado tanto; que políticas e investimentos foram feitos para que chegássemos à situação
atual, e que medidas podem ser tomadas para que de futuro consigamos continuar a usufruir
deste recurso precioso.
A Direção da Almargem

Desafio Mensal - Julho
O calor aperta e a água escasseia!
No início do verão, em que o calor já
aperta, poupar água torna-se ainda
mais importante.
Este mês damos-lhe dicas para que
possa usufruir do verão de um modo
consciente e sustentável.
Fique atento ao facebook da Almargem!
#AÚltimaGota_Algarve
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A dimensão da água e a nossa displicência
Água é vida!
Esta expressão comum e muito usada, reflete bem a multiplicidade de dimensões e usos
da água e o seu contributo para a nossa vida, para toda a vida, no planeta onde nascemos
e que coabitamos.
O nosso corpo em grande parte é água. Foi na água que surgiram as primeiras formas de
vida. A água, como a luz e o calor do sol, o ar que respiramos, a terra que pisamos, não
deveriam, a bem da sobrevivência presente e futura, ser apropriados, usados sem o
critério do bem comum, da sustentabilidade infinita deste ecossistema.
Não refletirei convosco sobre as estatísticas da água, os estudos que sobre ela existem e
as suas múltiplas interpretações, porque me apercebo que apesar de tanto conhecimento
adquirido, continuamos a não fazer o que o bom senso aconselharia. Cultivamos a
inação do estudo e do discurso eloquente e benévolo e damos continuidade na prática, à
ação predatória.
Enquanto pessoa, apenas pessoa, que não é especialista sobre água, quero apenas
transmitir-vos a minha relação com este recurso essencial ao longo de cinquenta e poucos
anos, os anos até onde a minha memória consegue recuar, para que possam também
refletir.
Lembro-me dos invernos longos de dias chuvosos, da impetuosidade das águas na ribeira
que impediam, por vezes durante muitos dias, que esta se deixasse atravessar para ir à
sede de freguesia. Lembro-me do caudal que brotava da terra, nos olhos (nascentes) das
Várzeas, Olho Paris e Fonte Filipe, onde, na primavera, cresciam abundantemente poejos e
agriões.
Lembro-me de longos meses a ouvir sapos a “cantar” (coaxar) e quando tinha que
palmilhar 4 quilómetros até Clareanes para frequentar a Escola Primária, ter que escolher
onde pôr os pés para não os pisar, uns vivos outros mortos, que junto ao ribeiro das
Várzeas atapetavam a estrada então de macadame.
Lembro-me de acompanhar a minha mãe a lavar a roupa nos barrancos da serra em dias
de calor, porque a “água da serra desencardia melhor”... Tinha então como passatempo, no
período de espera, apanhar peixes que abundavam nos pequenos pegos. Lembro-me das
enguias, dos barbos e das pardelhas que abundavam na ribeira das Mercês, alguns bem
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grandes, com um palmo ou mais…
Lembro-me, nos meses de julho e agosto, de ir “esperar” a água, quando o caudal saído
da Fonte Filipe já só permitia que uma ou duas pessoas regassem ao mesmo tempo e a
horta onde os meus pais semeavam e plantavam – o feijão, os tomates, as batatas, o
milho que ainda se reproduzia porque não era híbrido, nem transgénico – ficava a cerca
de um quilómetro da fonte e todas as hortas por ali abaixo estavam cultivadas e tinham
primazia na rega.
Este relato não é saudade, nunca temos saudade de tempos de vida difíceis, é memória
sobre a minha relação com a água que a mim e aos vizinhos, da minha idade, dispensam
as estatísticas e profundas dissertações usadas para diferentes conveniências, sobre este
bem precioso.
Em 50 anos temos objetivamente menos água, nem é preciso estatística para
comprovarmos isso.
Lembro-me que em um ou outro ano, a água não chegava ao pico do verão e, para
permitir algumas produções essenciais, tínhamos que recorrer a motores de rega para
tirar água dos pegos da ribeira. Mas nas últimas décadas a água na levada é cada
vez mais escassa, a ribeira está seca e, já há muito, ainda que chova e a água possa
correr por algum tempo, não se avista um peixe… Não sobreviveram a sucessivas secas e
ninguém se preocupou em salvaguardar uma reserva estratégica de água que garantisse
um caudal mínimo para a sua sobrevivência e a de outras vidas ao longo das linhas de
água…
É bem evidente que um conjunto de especializações setoriais, muito focadas na obra, no
cimento, no alcatrão, no investimento “gordo” tem vindo a moldar, para o bem e para o
mal, os territórios em que nos concentramos.
Daí que as soluções para retenção da água passem por grandes barragens que na
maioria dos casos, pouco ou nenhum contributo trazem para os territórios onde são
instaladas, servem apenas para reter água, se chover, para os grandes consumidores a
jusante. Seria bom que os autarcas e as populações dos territórios, apresentados como
beneficiários desses investimentos, se questionassem sobre a utilidade daquelas
infraestruturas para o território onde as pretendem instalar e exigissem contrapartidas
efetivas para que em alternativa ao abandono, a sua função de manutenção do território
se mantenha.
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Daí que se ignorem os efeitos de asfaltar e impermeabilizar mais território, contribuindo
para dificultar a infiltração da água no solo, para acelerar a escorrência para o oceano,
para aumentar temperaturas, – já experimentaram caminhar sobre uma estrada de
alcatrão num dia de sol e em alternativa num caminho de terra sombreado? –
transformam-se territórios e caminhos atraentes para usufruir e gerar atividade económica
em áreas como o lazer e o turismo, em lugares repulsivos.
Há longos anos que as prioridades de investimento estão invertidas face ao que
seria necessário, e afinal o que tem vindo a ser feito apenas acentua o abandono dos
espaços rurais, a sua degradação e a capacidade de contribuírem para a captação da água
a todos tão necessária.
Em vez de se considerar em primeiro lugar as pessoas e os ecossistemas que integram e
para o qual são necessárias, apoiando quem está e a instalação de novos residentes,
visando um espaço florestal diverso e multifuncional, levantam-se dificuldades através
de impedimentos de um suposto ordenamento do território que impulsiona o
abandono e, com iniciativas que supostamente se destinam a prevenir os incêndios, se
desarboriza e acelera a desertificação.
Parece que não, mas tudo isto tem que ver com água. A precipitação e o clima influenciam
a vegetação e vice-versa. Quanto mais degradamos o espaço florestal e a vegetação
em geral, mais árido será o clima. Quando mais impermeabilizamos e
promovemos a escorrência das águas, menos água teremos. Costumo dizer, numa
ironia que me dói que estaremos salvaguardados dos fogos quando todo o terreno estiver
sem vegetação… Não nos chegam notícias de grandes incêndios nos desertos!
A água, enquanto bem de primeira necessidade para a nossa vida e para a sobrevivência
do ecossistema Terra, tem que ser salvaguardada e estar acessível para o que são usos
essenciais.
Ora para que exista água e para que esta tenha qualidade adequada ao uso pretendido, é
preciso conhecer, estudar, compreender, não só a água, mas todas os seus contextos e
interações para que ela exista e esteja disponível.
No Algarve, a crescente apropriação da água e o seu controlo, enquanto objeto de negócio
– direto enquanto produto que chega ao consumidor/pagador ou, indireto pela exploração
e incorporação em determinadas atividades económicas sem regulação da extração e uso por um conjunto de agentes, uns da esfera privada, outros da pública, mas sem uma
gestão integrada e no primado de bem público essencial, conduziram à situação presente.
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Dirão que a escassez da água na nossa região, é consequência global das alterações
climáticas. Em parte, também é. Mas o global faz-se local a local. E é no local que cada
um de nós, em conjunto com outros, podemos mais facilmente agir.
O conjunto de textos anteriormente publicados neste boletim sobre a temática da água,
enquadram a situação, enunciam um conjunto de problemas e também soluções.
Conhecimento existe, o senão é que as soluções implementadas, face ao que é a
evidência, não têm sido as melhores.
Agindo podemos criar redes de experiências, cooperação e ação com outros lugares.
Assim sejamos capazes de conhecer, pensar, ponderar e intervir, para não a perder, não a
estragar.
Vai ser difícil, muito difícil, mas se usarmos o conhecimento disponível, o bom senso e
o interesse coletivo em detrimento do negócio, pouparemos muitos recursos,
teremos um ambiente mais acolhedor, uma vida mais saudável, uma sociedade
mais harmoniosa e teremos água!
Importa por isso agir, sublinhando apenas algumas áreas e ações essenciais:
- tornar as redes de abastecimento público e agrícola em sistemas eficientes, sem perdas;
- reorientar intenções de investimento na agricultura e reconverter outros existentes
centrados no elevado consumo de água, em produções de menor exigência do recurso,
mais adaptadas ao clima e à disponibilidade hídrica limitada;
- reutilizar as águas residuais para fins agrícolas e outros usos compatíveis, nomeadamente
os campos de golfe - que, ainda assim, carecem de reconversão para soluções menos
exigentes em água - em alternativa ao seu envio para as linhas de água e para o mar, e
para substituição do uso de águas extraídas dos recursos hídricos subterrâneos e das
barragens existentes;
- alteração dos espaços ajardinados e bermas de estrada, com soluções de rega intensiva,
substituindo-os por plantas e coberto vegetal que dispense ou minimize a rega;
- facultar conhecimento técnico e eliminar burocracia para que, em todo o espaço rural, as
águas residuais sejam tratadas autonomamente para reutilização no local em rega de
fruteiras ou outras, contribuído para a autonomia alimentar e amenidade climática,
poupando imenso dinheiro em redes desnecessárias e ineficazes que conduzem fios de
águas sujas para sistemas de concentração de esgoto mais ou menos bem tratado;
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- construir pequenas barragens de terra na área de xisto, para manutenção de “caudais de
sobrevivência” das linhas de água, rega de pequenas áreas, e recarga dos aquíferos
subterrâneos;
- criação de viveiros de iniciativa pública para produção de plantas autóctones, adaptadas
ao clima para disponibilização a preço de custo a entidades públicas e agricultores, dada a
inexistência no mercado dessa oferta, ou quando a que existe é feita na base de plantas já
viciadas em elevadas necessidades de água…
São apenas algumas soluções, que se comparadas com as opções que têm vindo a ser
adotadas, poupam recursos económicos tão necessários nos tempos que aí vêm,
continuarão a manter e criar emprego e a atividade das empresas, ainda que tenham que
fazer alguma reconversão de equipamentos e práticas…
Não só é útil, mas decisivo e essencial, que as soluções a adotar tenham uma perspetiva
integra, com avaliação dos múltiplos impactos. Não podemos continuar a gerir um recurso
com múltiplas dimensões, apenas com abordagens especializadas e setoriais,
respondendo a interesses específicos, egoístas e imediatos.

Autor:
Joaquim Mealha Costa - agente de desenvolvimento desde 1989, dinamizador e
colaborador em processos e projetos, com perspetivas de integração, cooperação,
sustentabilidade e inclusão.

