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Especialistas dizem que a chuva
prevista para esta semana não
resolve o problema. Estará na
hora de pensar na dessaliniza-
ção? E qual o impacto no preço
dos alimentos? págs. 4 e 5



"É preciso que
chova no mínimo
500 mm nos
próximos meses"

Clima. O território do continente tem hoje menos 200 mm
de precipitação do que há 50 anos e os cenários de futuro
não são animadores. Gestão da água tem de ser mais efi-
caz e a agricultura precisa de adaptar-se. Durante esta se-
mana o DN publica trabalhos sobre o momento de seca
no país. Com investigação, reportagens e entrevistas



FILOMENA NAVES

Vem aí chuva, a partir de amanhã,
mas as previsões do IPMA também
mostram que ela não será suficien-
te para aliviar a seca extrema (o grau
mais grave na escala) que afeta a
quase totalidade do território conti-
nental (94%) - os 6% restantes estão
em seca severa, logo abaixo.

"No mínimo dos mínimos era
preciso que nos próximos meses ti-
véssemos uma precipitação depelo
menos 500 mm [milímetros] para
desagravar a seca", estima o físico e

especialista em alterações climáti-
cas Filipe Duarte Santos. Para se ter
uma ideia, isso corresponde a pou-
co menos do que aprecipitação mé-
dia anual na região de Lisboa, to-
mando como referência o período
1971-2000, que é da ordem dos 600
a 800 mm. Mas, se isso vai aconte-
cer, ou não, é uma incógnita.

Seca histórica, inédita
e com prejuízos
Já se disse: esta é a seca mais grave
desde que há registos meteorológi-
cos sistemáticos em Portugal, ou
seja, desde 1931. Mas, ao contrário
do que aconteceu em todas as secas

anteriores, que acabaram por desa-

parecer com as chuvas de outono,
esta tem uma particularidade úni-
ca: o outono entrou seco e assim se

tem mantido. As contas são do
IPMA: outubro teve uma precipita-

ção 70% inferior ao normal e, até

agora, novembro está a seguir o
mesmo padrão, até um pouco agra-
vado, ejá vai em menos 76% de pre-
cipitação, quando se compara com
as médias de novembro para o pe-
ríodo de referência 1971-2000.

Os valores médios anuais da chu-
va em Portugal continental rondam
os 900 mm, considerando o mesmo
período de referência, mas a distri-
buição geográfica da pluviosidade é

muito assimétrica. Anda entre os
1800 mm anuais no extremo máxi-
mo, na zona mais alta da serra do
Geres, no Minho, e os 500 mm
anuais, no extremo mínimo, na
zona de Mértola, no Baixo Alentejo.
Jápara Lisboa, amédiarondaos6oo
a 800 mm, e no Porto é um pouco
mais: 1000 a 1100 mm.

Os registos meteorológicos mos-
tram, no entanto, uma tendência

de redução da precipitação, que já
dura desde 1960, e que tem progre-
dido à razão de 40 mm por década.
Ou seja, "no último meio século,
Portugal perdeu cerca de 200 mm
da sua precipitação anual, o que é

um valor significativo", explica Fili-
pe Duarte Santos.

Ou seja, as secas estão a agravar -
- se. E se continuar a não chover nos
próximos meses, esta vai agravar- se
mais ainda. "Terá inevitavelmente
impacto económico, nomeada-
mente no aumento do preço dos

produtos agrícolas, ou no setor da
cortiça, porque jáhámuitas árvores
a morrer no montado", estima o es-

pecialista. "É essencial contabilizar

os prejuízos desta seca, para se per-
ceber quanto custa ao país, porque
sem esses dados é muito difícil fazer
a adaptação necessária às altera-
ções climáticas". Essa adaptação
também tem custos, mas represen-
tam ganhos aprazo. Os prejuízos
são apenas isso.

Cenários até mais 11
secas de 2070 a 2100
Em 2002, quando o grupo de Filipe
Duarte Santos publicou os resulta-
dos do projeto SIAM, o primeiro es-
tudo sobre as alterações climáticas
em Portugal, as estimativas de au-
mento do número de secas e do

agravamento da sua severidade jálá
estavam, muito claras, para o final
do século. Maspassaram apenas 15
anos e esta seca já se encaixa nessa
tendência. "Eu próprio estou sur-
preendido, porque é muito rápido",
confessa o especialista.

Para a bacia mediterrânica, os
estudos indicam que a Península
Ibérica é uma das regiões mais afe-
tadas pelas alterações climáticas ao

longo deste século, com redução
da precipitação, aumento da tem-
peratura e secas mais frequentes e

mais severas. Num cenário de au-
mento de três graus da temperatu-
ra média do planeta até ao final do
século - aquele para o qual cami-
nhamos com as atuais emissões de

gases com efeito de estufa-haverá
entre mais quatro e sete secas no
período 2041-2070 (por compara-
ção com 1971-2000) e mais sete e

11em2071-2100.



Água gestão eficiente e

agricultura adaptada
Nesse cenário futuro - mesmo
cumprindo o Acordo de Paris, com
um aumento máximo da tempera-
tura de dois graus, a chuva vai dimi-
nuir por cá-, a pergunta impõe-se:
como vai ser com a água?

A resposta, essa, terá de passar
necessariamente por uma gestão
mais eficiente, talvez pela procura
de fontes alternativas e, necessaria-
mente, por adaptações na agricul-
tura que é a grande campeã do con-
sumo da água, com uma fatia de
cerca de 75% do total.

"É necessária maior eficiência na
distribuição da água e equacionar

um plano de adaptação às altera-
ções climáticas, que passa também
por uma reavaliação dos sistemas
existentes, para se planearmelhor a

distribuição local da água com prio-
ridade ao consumo humano, e para
evitar as perdas e desperdícios, que

chegam aos 40% atualmente", diz
Francisco Ferreira, professor da
Universidade Nova e presidente da
associação ambientalista Zero.

Luísa Schmidt, investigadora do
Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa e coordenado-
ra do Observa - Observatório de
Ambiente, Território e Sociedade,
concorda com a necessidade de

gestão mais eficiente. "É importan-
te regressar ao sistema de gestão de

bacias hidrográficas, repondo as

Administrações de Região Hidro-
gráfica, que tinham uma gestão de
proximidade eficiente, de monito-
rização em contínuo e era autossus-
tentável, coma taxa de utilizador-
pagador", afirma a socióloga.

Construir mais pequenas albu-
feiras poderá ser uma possibilidade,
se a gestão eficiente não chegar
num cenário climático mais grave,
mas a agricultura terá mesmo de
adaptar-se, nomeadamente "com
novas tecnologias de rega de preci-
são, para evitar desperdício de água,
e com a mudança de culturas para
espécies autóctones que precisem
de menos água", diz Luísa Schmidt.

Quando o mar
corre para a torneira

dessalinização As torneiras de
Porto Santo, na Madeira, das ilhas
Canárias e Baleares, em Espanha,
da Arábia Saudita, dos Emirados
Árabes Unidos, dos Estados Uni-
dos, de Israel, do Japão e do
Koweit já há muito que vertem
água do mar, depurada do sal e de
outros minerais e elementos que
não são desejáveis. Aliás, a lista de

países, sem ter em conta os conti-
nentes, que utilizam a água do
mar para consumo, através da
dessalinização, tem aumentado
significativamente nos últimos
anos. Estima-se que nos últimos
30 anos tenham sido criadas cer-
ca de 15 mil fábricas destas em
mais de 25 países, tendo a produ-
ção de água dessalinizada passa-
do de oito para 60 milhões de me-
tros cúbicos por dia.

A ideia de dessalinização é mui-
to antiga. I lá milhares de anos os
marinheiros usavam a evapora-
ção solar para separar o sal da
água do mar. Agora, as fábricas
usam outras técnicas, como a os-
mose inversa, destilação, dessali-
nização térmica e congelamento.
A primeira é a mais utilizada e
consiste em realizar a passagem
da água salgada através de mem-
branas de fibra oca, nas quais exis-
tem poros microscópicos que se-

param o sal de todas as impurezas
presentes na água, que ficam pre-
sas nos pequenos poros.

Outra técnica muito usada por
alguns países, sobretudo os do
Médio Oriente - por terem maio -

res reservas energéticas -, é a da
destilação, através da qual a água
salgada é aquecida num balão de

destilação e, ao evaporar, passa
por um condensador de arrefeci-
mento e por água corrente. Após a
condensação, o vapor volta ao es-
tado líquido, já separado do sal,

que fica no balão de destilação.
O país que mais investe nesta téc-
nica é Israel, que em 2010 inaugu-
rou a maior fábrica do mundo, em
Haifa. Com a sua produção pode
abastecer quase um sexto da po-
pulação de todo o país.

Mas a dessalinização também
tem sido contestada, sobretudo
pela sua sustentabilidade e garan-
tia de manutenção. "As pessoas
deviam optar pela dessalinização
quando não têm mais opções,
mas o problema é que o mundo
inteiro está a ficar sem opções: as

águas subterrâneas são sobre-ex-
ploradas, estão a ficar salgadas e
inutilizáveis; os rios estão a ser
drenados; as barragens estão a
tornar-se cada vez menos viáveis",
comentou Christopher Gasson,
investigador e responsável da or-
ganização britânica Global Water
Intelligence ao jornal britânico
The Guardian.


