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Dessalinização será a solução?
Ouvimos falar das centrais de dessalinização como a resolução dos problemas de escassez
de água que o Algarve enfrenta. Mas será mesmo esta a melhor solução?
A PAS - Plataforma Água Sustentável, autora do artigo desta edição, considera que não.
É importante que primeiramente se faça uma boa gestão dos recursos hídricos que temos
disponíveis, antes de se pensar em avançar com projetos megalómanos, dispendiosos e
com graves impactes ambientais.

Saiba mais sobre a crise mundial de Água
Infelizmente, os problemas de escassez de água não acontecem apenas na região do
Algarve. Por todo o mundo aumentam os conflitos por este que é o bem mais precioso do
planeta Terra. Muitos vivem ainda confortavelmente, sem a noção de que, mais cedo ou
mais tarde, poderão abrir a torneira e não ter uma única gota de água à disposição.
Siga as sugestões do Ping, a mascote do projeto #AÚltimaGota_Algarve, e assista a estes
documentários que retratam os problemas relacionados com a água que populações de
vários locais do mundo têm que enfrentar diariamente.
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Centrais de Dessalinização não são
uma solução
Há uns meses atrás falámos com alguém sobre a questão da água no Algarve e dos
projetos que estavam a ser pensados para suprir as necessidades hídricas na região - a
situação como todos se devem recordar, era de cenário de seca, algo que nos últimos
anos tem vindo a ser recorrente, e que tendo em conta os cenários projetados na
conjuntura das alterações climáticas, serão cada vez mais comuns e severos. O
interlocutor, quando abordada a questão da pretensão da construção de uma nova
barragem e da construção de centrais de dessalinização, disse que o problema é que
muitas vezes os nossos dirigentes parecem querer construir o edifício a partir do
telhado. Não podemos concordar mais com esta afirmação, pois, na nossa opinião, existe
uma enorme insensatez, nestes planos megalómanos, que mais parecem que são uma
procura de marcar uma passagem pelo setor administrativo, deixando obras que pela sua
envergadura ficam como um marco na paisagem. No entanto, não podemos esquecer que
são feitas à custa de dinheiros públicos, logo de todos nós, e pior que isso, acabam por
marcar também pelos enormes impactos ambientais negativos, que lhes estão associados.
Voltando ao mote, de que os nossos decisores políticos pretendem construir o edifício a
partir do telhado, passamos a explicar. Temos participado em inúmeras reuniões em que
se tem debatido as estratégias de adaptação às alterações climáticas; um dos pontos que
é sempre referido, é que o grande desafio para fazer face aos cenários de escassez de
água passa por fazer uma boa gestão desta, evitar as suas perdas, quer para consumo
agrícola, quer para consumo urbano e outros, como serão espaços públicos e campos
desportivos. Na nossa metáfora, aqueles são os alicerces do edifício, e infelizmente não
estão a ser equacionados, quando por um lado se pensa em centrais de dessalinização
para providenciar água para consumo urbano e por outro lado se abrem as “portas”
para projetos agrícolas de grande dimensão e com espécies muito exigentes em
água - deve referir-se que uma das argumentações unânimes nas reuniões atrás referidas,
é a de que a agricultura deve procurar adaptar-se às condições previsíveis de uma cada
vez menor precipitação, procurando escolher plantas que resistam melhor à falta de água
e promovendo uma agricultura que minimize os consumos de água. Infelizmente, o que se
está a fazer é o percurso inverso. Estar-se-á a gastar dinheiros público em estudos
que depois não são tidos em consideração?
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Há um facto que é ponto assente e conhecido: por norma, a aquisição de novas fontes
de água não resolve o problema, pois de uma forma geral, quando um recurso é tido
como abundante, acaba por ser esbanjado; portanto, soluções como a construção de
centrais de dessalinização não serão solução, antes pelo contrário, só farão com que
se aumente o consumo de água, o que em vez de resolver o problema, poderá até no
futuro agravá-lo, para além do facto de os custos serem maiores, pelo que a fatura da
água, será agravada para o consumidor urbano, que de certa forma estará a pagar a fatura
da água dos regadios.
Em relação às centrais de dessalinização, o tema que levou a esta breve reflexão, para
além de representarem uma grande pegada ecológica em termos de consumo
energético, porque mesmo nas que usam tecnologia mais desenvolvida, parte dessa
energia utilizada será obrigatoriamente de origem fóssil, com impactes a nível de
emissões de gases com efeito de estufa, acarretam também outros impactes
ambientais, nomeadamente para a vida marinha e costeira, tendo em conta que, em
média, por cada litro de água potável produzida, é gerado 1,5 litros de “salmoura”,
desperdício que de uma forma geral é devolvido ao mar, na medida em que esse
subproduto é tóxico e não pode ser comercializado sem tratamento adicional. Esta
salmoura, para além da grande concentração de cloreto de sódio, apresenta também
contaminação com cloro e cobre, produtos utilizados no processo de pré-tratamento
da água retirada do mar, e que podem ser tóxicos para os organismos que vivem onde
ele é despejado, tendo com consequências a degradação dos sistemas marinhos
costeiros das zonas onde estas centrais são implantadas, tornando-as zonas estéreis.
Além disso a quantidade de água de mar que se retira tem também impactos na fauna e
na flora marinha.
Não cremos que centrais de dessalinização sejam a solução para suprir futuras
necessidades, em termos de água potável para o Algarve, uma vez que consomem
bastante energia, encarecendo a água para consumo humano por elas produzida - não
esqueçamos que se trata de um bem essencial à vida. Por outro lado, acarretam grandes
impactes ambientais e não nos devemos esquecer, de que uma das principais fontes de
rendimento da região é o turismo, e que a zona costeira é aquela que mais é visitada pelos
turistas; certamente que quem vem para o Algarve, não quererá vir para uma zona estéril e
degradada.
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Achamos que os investimentos previstos para este tipo de estruturas devem ser
canalizados para uma melhor gestão dos recursos hídricos e implementação de
medidas efetivas de poupança de água, uma monitorização e reparação de
estruturas que pelo peso dos anos apresentem perdas de água, para o financiamento de
projetos agrícolas que tenham em conta boas práticas em termos de consumo de
água, e mesmo projetos em que se faça uso de águas residuais tratadas para rega.
Enfim, que não se coloque o peso da fatura da água no consumidor urbano (que terá de
pagar água mais cara, pois a sua obtenção é mais onerosa), em detrimento das grandes
áreas de culturas de regadio que atualmente estão sempre a surgir.
Em suma, não achamos que grandes obras como as centrais de dessalinização sejam a
solução para as questões da água no Algarve, na medida em que elas até poderão, no
futuro, agravar os problemas da região. A solução estará mesmo em resolver as questões
de base, nomeadamente a boa gestão dos recursos hídricos disponíveis, ou seja,
como referimos no início, começar pela base e não pelo topo.

Autor:
PAS - Plataforma Água Sustentável. Grupo formado em 2020, composto por diversas
organizações não governamentais e movimentos de cidadãos (A Rocha Portugal; Almargem
- Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve; CIVIS - Associação
para o Aprofundamento da Cidadania; Faro 1540 - Associação de Defesa e Promoção do
Património Ambiental e Cultural de Faro; Glocal Faro; Quercus - Associação Nacional de
Conservação da Natureza; Regenerarte - Associação de Proteção e Regeneração dos
Ecossistemas). Os principais objetivos da PAS passam pela defesa de medidas eficazes e
sustentáveis para combater a escassez estrutural de água na região do Algarve. Esta
plataforma pretende revisitar, analisar e divulgar as soluções propostas pelas diversas
entidades governamentais e pelos poderes políticos, e incentivar o início de uma
caminhada que desejam que seja participada, realista e sustentável.

