
No final do século, o Algarve
terá menos 83% de água
0 Nordeste algarvio já vive momentos dramáticos. Cerca
de três quilómetros da ribeira de Odeleite estão salinizados
e as populações do interior de Castro Marim estão a ser
abastecidas por autotanques. Os furos artesianos secaram

A barragem de Odeleite
encontra-se a 43, 3% da
capacidade de armazenamento,
mas a partir da cota 22 já é
considerado "volume morto"



Alterações climáticas
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Nas serras de Alcoutim e Castro
Marim, sente-se o cheiro da esteva
a esturricar ao sol, lembrando o
deserto ali tão perto... Não faltam
sinais de alerta por toda esta zona
do interior. A ribeira de Odeleite,
afluente do rio Guadiana, encontra-
-se salinizada numa extensão de
cerca de três quilómetros. A região
caminha a passos largos para a pré-
-desertificação e a zona Nordeste
está na linha da frente. O Plano
Intermunicipal de Adaptação às

Alterações Climáticas (PIAAC) pre-
vê, no pior cenário, uma região pra-
ticamente desértica no final do sécu-
lo. A manter-se a curva decrescente
da precipitação, destaca o estudo,
as reservas hídricas sofrerão uma
redução na ordem dos 83%.

O sistema de barragens Odeleite-
-Beliche, além de abastecer cerca de
metade da população da região,
rega cerca de 4 mil hectares de cul-
turas intensivas - citrinos e pêra-a-
bacate, principalmente. No entanto,
a capacidade de retenção de água,
através de barragens, é a mesma
desde há duas décadas, mas as áreas

agrícolas multiplicam-se como se os

recursos fossem infinitos.
Quanto aos consumos domésti-

cos, a porta- voz da Águas do Algar-
ve, Teresa Fernandes, desdramatiza:
"Estamos numa situação relativa-
mente tranquila até final do ano".

Mas já há sítios onde a aridez sal-

tou dos campos para dentro de casa.

"Temos dois autotanques que não
fazem outra coisa senão distribuir
água às povoações do interior nas

freguesias do Azinhal e Odeleite, há
mais de um mês", diz o presidente
da Câmara de Castro Marim, Fran-
cisco Amaral, alertando para o "dra-
ma" que se avizinha: "Os furos arte-
sianos, que abasteciam algumas
localidades das freguesias de Ode-
leite e Azinhal, secaram".

A empresa Águas do Algarve lan-

çou, entretanto, uma campanha de

O stress hídrico
está a provocar
a morte das
azinheiras e das
amendoeiras,
deixando na
paisagem os
esqueletos como se
fossem certidões
de óbito

sensibilização para que não haja
consumos excessivos, apelando a
um "pingo de consciência" quando
se abre a torneira.

A Barragem de Odeleite encontra-
-se a 43, 3% da capacidade de arma-
zenamento, mas a partir da cota 22

já é considerado "volume morto"
(não-utilizável). A Barragem do Beli-
che fica-se pelos 36%.

Os pequenos agricultores traçam
um cenário dramático. "Vamos ficar
sem pinga de água", lamenta o pre-
sidente da cooperativa de regantes
de Odeleite, Carlos Madeira, aler-
tando para as consequências, tam-
bém, ao nível ecológico: "O peixe
vai morrer e a água estagnada nos

pegos apodrece". O primeiro troço
da ribeira, a cerca de 500 metros a
montante do paredão da barragem,
está completamente seco. O primei-
ro sinal de vida aquática encontra-
se, mais à frente, num charco, com
rãs a saltitar. "É desta poça que esta-

mos a regar, com motobombas", diz
o agricultor, acrescentando: "Levam
a água [da barragem] para as cultu-
ras intensivas e deixam-nos aqui em
seco". Ao lado do agricultor, o médi-
co Tomás Carvalho, de visita de fim-
-de-semana à terra, lamenta: "Este
vale era lindo, caiu no abandono".
A artéria principal da aldeia chama-
se Rua do Centro de Saúde mas as



instalações médicas encerraram há
seis anos.

Ao crescente despovoamento jun-
ta-se agora a forte seca. A direcção
regional de agricultura, com o apoio
do município, aprovou, recente-
mente, o Plano de Rega das Várzeas
de Odeleite para tentar inverter uma
situação que é comum a muitas
outras regiões do país. A obra foi

adjudicada por 1,5 milhões de euros,
podendo vir a regar cerca de 132

hectares de pequenas hortas.
Nos cerros em redor da Barragem

de Odeleite, a imagem é desoladora
- o stress hídrico está a provocar a

morte das azinheiras e das amen-
doeiras, deixando na paisagem os

esqueletos como se fossem certidões
de óbito. A população, idosa, parece
resignada. Mas há sempre alguém
que resiste e manifesta inconformis-
mo. "O modelo de desenvolvimento

agrícola em curso [intensivo] não é

compatível com as disponibilidades
de água existentes", destaca o pre-
sidente da assembleia geral da coo-

perativa de regantes de Odeleite,
Manuel Carmo, uma das vozes que
se têm erguido em defesa da ribeira
de Odeleite, apelando a políticas de
sustentabilidade do território. "O
cultivo da terra está intimamente
ligado a esta comunidade [Odelei-
te]", enfatiza.

A aprovação da criação de uma
praia fluvial na Barragem de Odelei-

te, a cerca de 15 quilómetros da

praia de Monte Gordo, gerou polé-

mica entre os moradores. Porém, as

últimas eleições autárquicas inter-
calares, que deram a maioria abso-
luta ao PSD no executivo, "legitima-
ram a construção da praia", reco-
nhece Manuel Carmo. De acordo
com o plano de ordenamento da

barragem, podem ainda ser criadas
mais duas zonas balneares. "Espero
atrair os privados", diz o autarca,
social-democrata, defendendo as

praias fluviais como catalisador do
desenvolvimento económico do
interior
Construir mais uma
barragem ou dessalinizar?
Do conjunto de medidas previstas
para fazer face à falta de água, o Pla-

no Intermunicipal de Adaptação às

Alterações Climáticas (PIAAC)
salienta a instalação de uma central
de dessalinização. "A partir de 2080,
vai ser inevitável", defende Luís
Dias, coordenador do estudo, de-
senvolvido por uma equipa multi-
disciplinar da Universidade de Lis-

boa, Universidade do Algarve e

Instituto de Ciências Sociais.
Os números que sustentam as pro-

jecções referem que a pluviosidade
tem vindo a diminuir nos últimos
anos, embora o Algarve registe um
historial de períodos de seca. Mas a
escassez de recursos hídricos não se

faz sentir de igual modo em toda a

região. A serra de Monchique, por
exemplo, assinala uma média de
1554 milimetros/ano de chuva,

enquanto no Nordeste algarvio a plu-
viosidade se fica por menos de um

terço: 480 mm/ano.
O sistema de barragens Odeleite-

-Beliche, inaugurado há duas deze-
nas de anos, tem uma capacidade
de retenção de 178 milhões de
metros cúbicos de água: Odeleite
130 milhões, Beliche 48 milhões.
Um estudo do ex-Instituto da Água
(Inag), em 1985, defendia que esta
zona teria condições para um acrés-
cimo de 56% nas reservas de água,
caso fosse construída a Barragem da

Foupana - seriam mais 100 milhões
de metros cúbicos. O projecto che-

gou a ser equacionado, mas não

passou das promessas. "Cada vez é
mais evidente a necessidade de
construir a Barragem da Foupana",
defende Carlos Madeira, lembrando

que seria "uma mais-valia para uma
região que não tem futuro se não
tiver água".
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Levam a água para
as culturas
intensivas e
deixam-nos a seco
Carlos Madeira,

Regantes de Odeleite



Fala-se muito, faz-se pouco
"

De
acordo com as

projecções elaboradas pelo
Plano Intermunicipal para
Adaptação às Alterações

Climáticas para o final do
século, o Algarve sofrerá, no

pior cenário traçado, uma

quebra nas suas reservas
hídricas na casa dos 83%. O

principal aquífero da região
(Querença/Silves), com recarga
de 140 mil decâmetros cúbicos,
cairá para 80 mil decâmetros
(82,5%). Nas principais
barragens, cujo volume pode
chegar aos 680 hectómetros
cúbicos, este valor desce para
os 433 hectómetros cúbicos
(84,3%).

"A situação é cada vez mais
dramática", observa João
Bento, um agricultor que
produz 1200 toneladas de
framboesas em propriedades
situadas em Tavira, Faro e
Zambujeira do Mar.

Num debate, promovido na
semana passada em Faro pela
revista Vida Rural", este
agricultor defendeu a

necessidade de construção de
novas barragens tendo em vista
a sustentabilidade do sector
agrícola. "Fala-se muito, faz-se
pouco", rematou, lembrando

que o grande consumidor de
água não é só a agricultura. "No
mês de Outubro vai abrir mais
um campo de golfe em Tavira e

vai ser regado através do

perímetro de rega do sotavento
algarvio", disse.

O Algarve continua a ser a

principal região produtora de
citrinos. Segundo a Direcção
Regional de Agricultura e

Pescas do Algarve, representa
76,4% da área citrícola
nacional. No ano passado
atingiu as 5148 toneladas.
Porém, os pomares de
abacateiros têm vindo a

aumentar de forma
exponencial. Há pouco mais de
uma dezena de anos, em 2007,
ocupavam uma extensão de
256 hectares. No ano passado
estimava-se que já estivesse
próximo dos 1200 hectares.

Em termos de consumos de
água, diz o professor da
Universidade do Algarve
Amílcar Duarte, talvez o

consumo do abacateiro seja
até um pouco mais do que os
citrinos". Porém, sublinha o

investigador, os agricultores
estão a socorrer-se de
equipamentos tecnológicos
que lhes permitem controlar a

humidade do solo e do ar,
"fornecendo à planta apenas a

água de que necessita".
Em termos genéricos,

sublinha, "a agricultura do
Algarve só é viável se for de
regadio e isso passa pela
criação de novas barragens".
Mesmo as culturas tradicionais,
como a figueira ou da
amendoeira, "só têm
viabilidade, em termos
económicos, se houver
regadio".


