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Cerca de 90% do território português
está em seca severa ou extrema, mas
especialistas não olham para a cons-

trução de mais barragens como a so-

lução. Até porque, dizem, há outras
fontes alternativas de água.

Portanto,
diria que

do ponto de vista
do prolongamento

__ no tempo, esta seca

|É|l é seguramente a
mi mais gravosa. Tan-

to mais que se não fosse um
conjunto de infraestruturas,
nomeadamente a barragem do

Alqueva, um conjunto de bar-

ragens que foram construídas
em Trás-os-Montes e também
a barragem de Odelouca, no Al-

garve, a nossa situação seria
muito, muito complicada».

As palavras são do secretário de

Estado do Ambiente, Carlos Mar-
tins, em entrevista ao i publicada
na última terça-feira. Com 90% do

território português em situação
de seca severa ou extrema e bar-

ragens - as principais fontes de

abastecimento de água do país -
a atingirem níveis históricos de

capacidade, não é difícil imaginar



que, de facto, caso Portugal tives-

se menos barragens, a atual con-

juntura seria mais grave. Mas

pode dizer-se que, perante esta si-

tuação, mais barragens resolve-

riam o problema?
Rodrigo Proença de Oliveira,

professor da área de Hidrologia e

Recursos Hídricos do Instituto

Superior Técnico (IST) é cautelo-

so. «Quando construímos uma
barragem, temos de fazer uma
ponderação entre os custos am-
bientais ê económicos daquela
infraestrutura versus os bene-
fícios que ela propicia. E, por-
tanto, náo podemos pensar que
vamos construir barragens
numa enorme quantidade para
prevenir todo e qualquer risco
de situações de escassez de

água. Temos de assumir o ris-
co».

Para o professor, o segredo está

em saber «gerir muito bem a

nossa água, poupar a água, não
desenvolver atividades econó-
micas que exijam necessidades
de água muito avultadas para
não termos depois capacidade
de as satisfazer, ou eventual-
mente assumir que de vez em
quando essas atividades não
vão ter água».

Dessa ideia partilha Luís Ribei-

ro, professor na mesma institui-

ção e investigador no CERIS, para
quem «o que falta é planeamen-
to e gestão».

Em vez de mais barragens, que
acarretam custos acentuados a
vários níveis, Luís Ribeiro acre-

dita que «devíamos apostar
mais numa gestão integrada de

águas superficiais e subterrâ-
neas», investindo cada vez mais

em origens de água subterrâneas

e aquíferos, apesar de não existi-

rem por todo o território.
Para ilustrar o seu argumento, o

professor evoca o caso de Viseu que,

por depender 100% de uma fonte -
a Barragem de Fagilde - está ago-

ra na situação comprometedora

que se conhece - esta quarta-feira,

a barragem, que serve os concelhos

de Viseu, Mangualde, Nelas e Pe-

nalva do Castelo, registava apenas
8.4% da capacidade total.

«A solução para mim é diver-
sificar as fontes», defende. «A

solução não é recorrer a ca-
miões-cisterna».

Prevenir para evitar
Luís Ribeiro denuncia que a fal-

ta de água que estamos agora a

sentir podia ter sido em parte pre-
venida. «Há perdas de água
acentuadas nas canalizações.
Entre a origem e a chegada à
torneira, a perda, em média,
nas cidades, é de 30%». Nalguns

casos, aponta Ribeiro, as perdas
chegam mesmo a atingir níveis
de40%e50%.

Outra forma de prevenção se-

ria usar as águas residuais tra-
tadas para, por exemplo, a rega
de jardins ou a limpeza de ruas.
«Muitas vezes a água tratada
é lançada outra vez nos rios
ou nos mares», alerta. O inves-

tigador lembra que, em Lisboa,
a limpeza de ruas ou a rega de

jardins é feita utilizando água
da EPAL.

Por sua vez, Rodrigo Proença
de Oliveira aponta culpas à inefi-
cácia da gestão das próprias bar-

ragens. Ao falar de Fagilde, ape-

sar de não conhecer o caso em es-

pecífico, admite que «o plano de

gestão da barragem tenha de

ser revisto para se controlar os

gastos mais cedo» <; que «quan-
do se começou a introduzir cor-
tes no consumo de água em Vi-
seu já tenha sido tarde de-
mais». Levanta também a

hipótese de ser necessário, no fu-

turo, reforçar a captação naquela
região recorrendo a aquíferos.

Até porque, como Proença de

Oliveira assinala, «as situações
de seca são inevitáveis, temos
é de estar preparados para evi-
tar danos maiores*.

«A meteorologia varia mui-
to e a hidrologia também, há

sempre anos mais chuvosos e

anos menos chuvosos. O clima
mediterrânico, onde Portugal
se insere, a sazonalidade da
disponibilidade de água e a in-
teranualidade - a variação in-
teranual - é particularmente
acentuada. E temos de saber
viver com essa variação, ar-
mazenando água em albufei-
ras e em aquíferos (águas sub-

terrâneas)».

Mais barragens?
Apesar das reticências quanto à
construção de mais barragens, os
dois professores admitem que,
por exemplo, no caso da Barra-
gem do Alqueva, apesar de toda a

polémica e de tudo o que a sua
construção envolveu, acabou por
se afirmar como uma boa solução.

«No caso de Alqueva, a bar-
ragem abastece a população,
mantém a agricultura e abas-
tece inúmeras outras barra-
gens», explica Proença de Olivei-
ra. Ribeiro considera que essa é

uma infraestrutura determinan-
te para a região, até porque, como
nota, é uma zona em que a presen-
ça de águas subterrâneas é mui-
to reduzida.

Questionados quanto à impor-
tância ou não da Barragem de Foz

Côa, cuja construção, na década
de 90, foi suspensa devido à des-
coberta de pinturas rupestres, os

investigadores concordam que
neste caso de seca a sua existên-
cia não seria relevante, pelo me-
nos no que ao consumo humano
diz repeito.

«A barragem de Foz Côa ti-
nha uma grande valência, so-
bretudo de produção de ener-
gia, não seria tanto para abas-
tecimento humano, pelo que
não faria grande diferença
neste momento de falta de
água, pelo menos no consumo
humano», diz Rodrigo Proença
de Oliveira.



Consumo de água sobe
Os portugueses tilm vindo a consumir cada vez mais água.
Não só para consumo humano - vulgarmente conhecida como
água da torneira - como também engarrafada. E os números
falam por si: só no ano passado, cada português consumiu em
média 108,1 litros ide águas engarrafadas, o que representa um
aumento de 10 litros face ao ano anterior. A pensar no contro-
lo de utilização de água num domínio doméstico, a Empresa
Portuguesa de Águas Livres (EPAL) disponibilizou um simula-
dor online para mudir o consumo de água e perceber se este é
sustentável. E dá exemplos de desperdícios: uma torneira a
pingar pode representar cerca de 6000 litros anuais de des-
perdício, um banho de imersão corresponde a cerca de 200
litros e um duche prolongado a 100 litros.


