
 



 
 

um material que expõe aspectos matriciais da questão. Organizado em CINCO CAPÍTULOS, os áudios podem ser 

acessados nos link que seguem: 

 

CAPÍTULO 1 - O MUNDO E UM RECURSO PRECIOSO: Clicar aqui 

CAPÍTULO 2 - O DRAMA DA SECA E DO DESERTO: Clicar aqui 

CAPÍTULO 3 - ÁGUA, AGRICULTURA E INSEGURANÇA ALIMENTAR: Clicar aqui 

CAPÍTULO 4 - FONTE DE INFLUÊNCIA EM CONFLITOS, MAS TAMBÉM DE COOPERAÇÃO:  Clicar aqui 

CAPÍTULO 5 - A ÁGUA E A RIO + 20: Clicar aqui 

 

O PROGRAMA ESPECIAL ÁGUA: O MUNDO E UM RECURSO PRECIOSO foi transmitido em Agosto/ Setembro de 

2011 a partir da sede central da RÁDIO ONU, localizada na cidade de Nova York, tendo por expectativa de 

contribuir para sensibilizar o conjunto da sociedade global para a questão da Água. A RÁDIO NAÇÕES UNIDAS é 

um serviço de notícias radiofônico, que desenvolve, diretamente dos seus estúdios em Nova York, noticiário 

considerado relevante para o conjunto da sociedade global.  

 

Por fim, no que muito me honrou, salientaria que dentre os 19 especialistas convidados, do Brasil e do exterior, 

fui o único cujos depoimentos foram incorporados em todos os capítulos da Série. 

 

 

A RÁDIO NAÇÕES UNIDAS - RÁDIO ONU - 

através do PROGRAMA ESPECIAL ÁGUA: O 

MUNDO E UM RECURSO PRECIOSO explorou 

diversos ângulos das questões vinculadas a um 

líquido reconhecidamente vital, a Água, que se 

torna cada vez mais escassa em todo o mundo. 

Como se sabe, a água doce é um bem finito, 

indispensável para a vida. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas, o líquido é um 

recurso natural indispensável para a realização 

dos direitos humanos. Portanto, constitui fator 

central para as políticas de desenvolvimento 

humano. 

Em face da importância do tema dos recursos 

hídricos, a RÁDIO NAÇÕES UNIDAS entrevistou 

seleto conjunto de acadêmicos, especialistas, 

gestores públicos e expoentes da sociedade 

civil, cujos depoimentos, retratam a gravidade 

de um problema que tem se expndido de modo 

exponencial em todo o Planeta. 

Produzido e apresentado por Daniela Gross e 

Eleutério Guevane, o PROGRAMA ESPECIAL 

ÁGUA: O MUNDO E UM RECURSO PRECIOSO é 

Maurício Waldman, 04 de Fevereiro de 2019 

(Texto reelaborado a partir de informação institucional da Rádio ONU) 

 

http://mw.pro.br/mw/RadioONU_Programa1.mp3
http://mw.pro.br/mw/RadioONU_Programa2.mp3
http://mw.pro.br/mw/RadioONU_Programa3.mp3
http://mw.pro.br/mw/RadioONU_Programa4.mp3
http://mw.pro.br/mw/RadioONU_Programa5.mp3


SAIBA MAIS SOBRE AS DISPUTAS PELA ÁGUA 
 

 
http://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_10.pdf  

http://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_10.pdf


SAIBA MAIS SOBRE A QUESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
 

 
 

Tese de Doutorado sobre a questão da água, a maior da Geografia USP, com cinco 
volumes em formato institucional de teses acadêmicas, somando 1.180.962 
caracteres e incluindo quatro Box, 44 mapas, 2 croquis, 3 esquemas, 4 gráficos, 14 
tabelas e 74 imagens. Acesso em dois PDF através da Biblioteca Digital da USP: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-20062007-152538/ 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-20062007-152538/


CONHEÇA A SÉRIE RECURSOS HÍDRICOS 
 

 
http://mwtextos.com.br/serie-recursos-hidricos/    

 

CONHEÇA A EDITORA KOTEV  
 

 

http://kotev.com.br/  

http://mwtextos.com.br/serie-recursos-hidricos/
http://kotev.com.br/

