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Hidro-miopia, um problema real
Este mês, os autores convidados, dão-nos uma visão sobre como a água é uma parte
fundamental da paisagem, não só a água que podemos ver mas também a água que se infiltra
nos cerros do barrocal algarvio. Os cerros, com os muros de pedra que suportam os seus
socalcos, têm um papel fundamental no armazenamento de água. Não se compreende o
discurso dominante e relativamente consensual na esfera decisória, em particular nos
domínios da água e da agricultura, que continua a caraterizar-se por aquilo que os autores
designam de “hidro-míope” em que se permitem ações que esgotam e degradam a pouca
água que nos resta.

Desafio Mensal - Outubro
Mês da Participação Cívica
Em outubro desafiamo-lo a estar atento
na sua cidade e a denunciar qualquer
fuga de água que presencie. Cabe a
cada cidadão zelar pela preservação da
água.
Fique atento ao facebook da Almargem e
partilhe connosco as suas dicas de
poupança de água!
#AÚltimaGota_Algarve
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Paisagens de água, pedra seca e hidro-miopia
A água é um forte elemento de ligação das paisagens do Algarve. No entanto, a
conservação das suas paisagens da água pode resultar comprometida se prevalecer a
“hidro-miopia” que tem permitido a expansão de infraestruturas e
industrialização agressiva dessas paisagens.
No Algarve podemos identificar várias paisagens da água, termo utilizado para
referir paisagens em que percebemos que a água é, pelo menos em termos cénicos, o
elemento dominante. É o que acontece na faixa terrestre da orla costeira, com toda uma
sucessão de vistas de mar, lagunas, estuários, lagoas costeiras, outros planos de água
naturais ou artificiais. Mas a paisagem é bem mais do que cenário, já que envolve a
própria vida das pessoas e, como tal, comporta naturalmente tensões entre os diversos
elementos, visíveis e invisíveis, que a tornam fecunda, uma fonte de prosperidade. No
conceito de paisagem que surgiu na China no século IV (mil anos antes de ter emergido na
Europa), a água e a montanha traduzem a fecundidade inerente à correlação de elementos
aparentemente opostos: alto e baixo, horizontal e vertical, fluido e estático, transparente e
opaco, etc. Assim, tem sentido considerar como parte integrante da paisagem da
região urbana algarvia toda essa moldura de cerros do barrocal, onde se infiltra a
água que até há poucas décadas alimentava as urbes litorais e ainda hoje alimenta o
regadio nas campinas algarvias. É aí, nesses cerros, que o horizonte se eleva, em contraste
com a planura do mar.
Consideremos então que, no Algarve, as paisagens da
água abrangem esse anfiteatro voltado ao mar, no
qual, visível ou invisível, o omnipresente elemento água
cumpre uma série de funções vitais. É um facto que o
reconhecimento do papel das zonas húmidas – Rias
Formosa, de Alvor, Sapal de Castro Marim, estuário do
Arade, etc. – levou à classificação de algumas delas
como espaços protegidos a nível nacional e/ou
internacional, pese a constante pressão por atividades
ou estruturas conflituantes. Já menos conhecido pelo
Figura 1: Paisagem algarvia.
cidadão comum e, portanto, menos reconhecido,
é o papel dos cerros do barrocal.
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A sua ocupação pelo tradicional pomar de sequeiro tem assegurado funções
primordiais de proteção dos solos e prevenção da erosão, favorecimento da
infiltração de águas e alimentação de aquíferos. Um dos fenómenos mais visíveis
desta interdependência hidrodinâmica entre os cerros do barrocal e a orla litoral são os
chamados olhos de água (no concelho de Albufeira, por exemplo).
O tradicional pomar de sequeiro é o exemplo acabado de um agro-eco-sistema adaptativo
onde nunca faltou (nem terá sobrado) água. Para alojar pomares de sequeiro, a paisagem
rural algarvia foi moldada ao longo de séculos. Os cerros do barrocal apresentam por
isso uma característica particular: a sua armação em socalcos suportados por
muros de pedra seca. Resultantes das despedregas, numa persistência tenaz para
produzir solo arável num substrato calcário adverso, os muros de pedra seca formam uma
extensa rede articulada. Pode estender-se até ao litoral, através de muros de limite de
caminhos ou azinhagas, limite de propriedade, etc.; e ao longo das linhas de água, muretes
retêm os sedimentos das escorrências para conseguir pequenas manchas de solo mais
fértil. Tal estrutura compartimentada da paisagem do barrocal é historicamente
considerada uma marca distintiva da paisagem rural algarvia.
A rede de muros de pedra seca é uma parte importante do que hoje se designa
paisagens da água inteligentes: as que são funcionais, atrativas e facilmente
conservadas. Identificam-se como funções cruciais desempenhadas pelos muros,
nomeadamente a regulação hidrológica - o favorecimento da infiltração das águas a
montante das pequenas bacias hidrográficas que desembocam na orla litoral, diminuindo
o risco de inundações e garantindo mananciais subterrâneos que travam naturalmente o
avanço da cunha salina. Estes muros cumprem também importantes funções em termos
de biodiversidade. Pedra sobre pedra, os muros modelam e estruturam a paisagem,
originando um mosaico complexo de parcelas de diferentes tonalidades e texturas que
conferem atratividade à paisagem algarvia.
É voz corrente que os socalcos do barrocal estão
em ruínas. Numa pesquisa desenvolvida numa área
envolvente do cerro de S. Miguel, apesar dos sinais
de abandono dos usos tradicionais do solo, os
resultados do levantamento minucioso efetuado
indicam que: 1) A rede de muros de pedra seca foi
pouco modificada nos últimos 40 anos; e 2) os mu- Figura 2: Muros de pedra seca do barrocal.
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ros mantêm-se em relativo bom estado de conservação.
Entrevistas realizadas a “usuários” da paisagem indicam que: 1) A rede de muros de pedra
seca é percebida como um elemento de identidade histórica e estrutural da paisagem
algarvia; 2) As pessoas têm a perceção de que os muros estão em deficiente estado de
conservação e de que há necessidade urgente de medidas de incentivo à sua conservação
e reabilitação. Ora a conservação dos muros afigura-se tarefa fácil se o pomar de sequeiro
continuar dominante. Essa é uma condição essencial para a prosperidade nas paisagens
da água algarvias.
Todavia, o discurso dominante e relativamente consensual na esfera decisória, em
particular nos domínios da água e da agricultura, continua a caraterizar-se por aquilo
que designaremos de “hidro-míope”, ou seja, por uma tendência para se ignorarem ou
não se reconhecerem informações ou modelos que possam conflituar com arranjos
políticos, normas sociais ou visões do mundo. Como exemplo disso pode referir-se o
alastramento recente de pomares de regadio nos cerros referidos, que aumentam a
já enorme mancha de áreas regados existente sobre o maior aquífero do Algarve
(Querença-Silves), cujas águas subterrâneas foram progressivamente perdendo qualidade.
Esta industrialização agressiva da paisagem obedece ao chamado paradigma hidráulico.
Herdado do século passado, consiste basicamente em que o Estado possa disponibilizar
gratuitamente água para todos os agentes produtivos dispostos a utilizá-la, em particular
no regadio. Foi seguindo esse paradigma que a Península Ibérica se transformou na
região do mundo com mais barragens por quilómetro quadrado, sem nunca
conseguir pôr termo à falta de água, antes a agravando. É um círculo vicioso, pois os
resultados económicos podem ter sido animadores (mais para uns que para outros) ao
longo de décadas, mas, entretanto, mais de 80% dos rios ibéricos (ou das massas de água)
encontram-se contaminados. Apesar da Diretiva-Quadro da Água (aprovada há 20 anos e
transposta para a Lei portuguesa há mais de 15) consagrar, à cabeça, o princípio da
recuperação da qualidade ecológica das águas, insiste-se nessa espécie de populismo
hidráulico que promete mais barragens para resolver a eterna “falta de água”. Em traços
gerais, no Algarve, à volta de ¾ da água é usada no regadio e golfe. A mais recente
vaga de expansão dos pomares de regadio exige assim um apelo a que se consagrem as
prioridades inerentes a categorias éticas quanto aos usos da água, na linha das propostas
da Declaração Europeia por uma Nova Cultura da Água (1ª Água-vida, privilegiando
antes de tudo a garantia de funções básicas de sobrevivência, tanto dos seres humanos,
como dos demais seres vivos, assegurando ecossistemas saudáveis; 2ª Água-cidadania, a
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utilizada em atividades de interesse geral da sociedade no seu conjunto, como
abastecimento urbano e saneamento; 3ª Água-crescimento, a utilizada em funções económicas de carácter produtivo; 4ª Água-delito, a usada em usos produtivos ilegítimos, ou
até ilegais, que lesam o interesse geral da sociedade).
Será fácil perceber que a “hidro-miopia” reinante inverte claramente as prioridades das
categorias éticas recomendadas, ao colocar a terceira em primeiro lugar e fazendo crer, de
maneira ilusória, que sempre falta espaço para atender à primeira. Resta aos cidadãos
reclamar a proteção das paisagens da água (inteligentes) que a Administração Pública se
comprometeu a defender quando o Estado Português assinou e transpôs para o direito
interno a Diretiva-Quadro da Água e a Convenção Europeia da Paisagem, entre outras.

Autores:
Carlos Bragança dos Santos, Jacinta Fernandes e Letícia Martins. O grupo desenvolve
investigação, na Universidade do Algarve, no âmbito das ciências da paisagem, ecologia da
paisagem, arquitetura paisagista e ordenamento do território, gestão da água, e também
da psicologia ambiental e educação ambiental.

