
 



NÃO ADIANTA PENSAR EM POLÍTICAS DE ÁGUA FECHANDO A TORNEIRA 1

ENTREVISTA COM O PROFESSOR MAURÍCIO WALDMAN 2

Ambiente Urbano: Qual é a situação dos recursos hídricos na Grande São Paulo?

Waldman: A coisa está muito complicada e tem ainda
um agravante: a cidade de São Paulo, em termos de
formação  histórica  e  de  assentamento  geográfco,
está em uma situação desvantajosa por ocupar uma
região  de  cabeceira.  Grande  parte  das  cidades  do
mundo  está localizada  no centro ou na foz das bacias
hidrográfcas.  Por exemplo,  Londres  está no meio da
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bacia do Tamisa; Varsóvia, está no centro da bacia do Vístula e Moscou está centrada na
bacia do rio Volga...  Algumas cidades encontram-se na foz das bacias: Xangai, Lisboa e
Roma, por exemplo. Enfm, a maior parte das cidades do mundo se localiza no meio ou no
fnal de uma bacia. A Região Metropolitana de São Paulo é  a ú nica grande mancha urbana
do globo localizada numa região de cabeceira e um síto como este, não disponibiliza toda
a água que uma rede de drenagem estaria em condições de oferecer para uma cidade.
Muito menos para São Paulo. Portanto, é  um contexto absolutamente desfavorável do
ponto  de vista  hidrológico  e  geográfco,  matriz  hídrica  que torna difcultosa  qualquer
solução estrutural para abastecer a metrópole.

Muito tem se falado sobre a crise da água. Alguns até  mesmo afrmam que o recurso deve se 
esgotar em poucos anos. Nesta entrevista, o Professor Doutor Maurício Waldman, autor de 
diversos livros e també m com uma tese de Doutorado que faz uma relação entre a água e as 
grandes metrópoles, tranquiliza-nos com a informação de que a água do planeta não vai 
acabar. Poré m adverte que estamos na iminência de um problema muito mais grave se os 
atuais padrões da sociedade permanecerem como estão. Ou seja: se a água contnuar 
recebendo uma carga de poluentes maior do que a sua capacidade de purifcação, será 
muito difcil encontrá-la com qualidade adequada para o consumo humano. Segundo 
Waldman, o caminho para não chegarmos a esse ponto é  a criação de polítcas pú blicas, não 
só para a água, mas també m para o lixo e a matriz energé tca. Afnal, é  a partr de um bom 
gerenciamento desses elementos que se evitará um colapso.

“Hoje, São Paulo é  a ú nica grande 
metrópole do globo localizada em 
área de cabeceira, partcularidade 
geofsica assaz desfavorável para o 
abastecimento de água”



Ambiente Urbano: E como resolver isso?

Waldman:  Pensando-se a questão dos recursos hídricos da Grande São Paulo, existe uma
questão que eu diria até  mesmo surreal relacionada com as perdas de água tratada. Por
exemplo, um levantamento realizado pelo geólogo Ricardo Hirata, pesquisador do Insttuto
de Geociências (IGc) da USP, registra que 60% da água extraída dos aquíferos existentes na
região metropolitana procedem de rompimentos  das  adutoras  e  de evasões  do líquido
provocadas por vazamentos nas tubulações na rede de distribuição da Sabesp e de outras
concessionárias que operam na metrópole. Qual seja, caso não existssem estes escapes, os
veios subterrâneos da Bacia do Alto Tietê estariam numa situação crítca. 

Ambiente Urbano: O que aconteceria então?

Waldman:  Bem, muitos poços sequer funcionariam, em vista de que na realidade, estão
bombeando água tratada evadida das  redes  pú blicas  de distribuição.  Com isso dá para
termos uma ideia do descalabro com relação à gestão do líquido na metrópole paulista.

Ambiente Urbano: Isso signifca que não há uma preocupação maior com as águas doces
como deveria?

Waldman:  Com certeza não há. O que existe de fato, é  um histórico de depredação dos
recursos hídricos na metrópole que vem de muito longe, a começar pela empresa Light, e
posteriormente pela Eletropaulo, que aplicaram uma polítca de autêntca destruição das
águas doces e dos mananciais locais visando o favorecimento da produção de energia. 

Ambiente Urbano: A Represa Billings é um destes casos, ou seja, construída apenas para a
geração de energia?

Waldman: A respeito da Billings, é  preciso lembrar o Decreto-lei do então Presidente Arthur
Bernardes (nº 16.844), de 1925. A autorização governamental para a construção da represa
Billings estpulava de forma muito clara que a companhia que tvesse a prerrogatva de gerar
energia deveria també m cuidar dos recursos hídricos como um insumo para o abastecimento
pú blico de água potável. Ou seja, autorizava a produção de energia desde que a água fosse
preservada para fns de abastecimento da população.  Ou seja,  em princípio os dois usos
possíveis das águas do reservatório, para produzir energia e matar a sede da população, não
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seriam incompatveis entre si. Poré m, o que aconteceu depois é  outra história. Confrmar isso
é  muito fácil: basta visitar a represa.

Ambiente Urbano: Muitas campanhas são promovidas recomendando que a população use
a água sem desperdício. Isso seria sufciente?

Waldman: Na realidade, se pensarmos a questão do abastecimento, isso é  um pouco mais
complicado. Não adianta propor polítcas de água só fechando a torneira. Se pensarmos que
para produzir um quilo de carne bovina chega a ser solicitado 100 mil litros do líquido, este
mesmo volume é  sufciente para uma pessoa tomar banho de ducha por seis anos e oito
meses, tomando por base um banho de cinco minutos. Esse exemplo mostra que apenas o
fato de recomendar a fechar a torneira não resolve, pois o que está colocado é  pautar uma
solução mais ampla, direcionada para todas as formas que geram impacto no uso das águas. 

Ambiente Urbano:  Sim,  mas apesar  dessa demanda hídrica  ocorrer  no campo,  a maior
parte do consumo é feito nas grandes cidades …

Waldman:  Correto. As manchas urbanas confguram somente 2% da superfcie do mundo,
mas consomem 75% dos recursos naturais do Planeta. Na realidade, a maior parte da água é 
consumida pelos centros urbanos, que consttuem polos por excelência do consumo global.
Existe uma conta d’água relacionada com o padrão de utlização dos recursos hídricos que eu
costumo salientar em sala de aula. Então, por exemplo, para produzirmos um quilo de papel,
são necessários 250 litros de água; para um quilo de arroz, são necessários 1910 litros. O
custo hídrico do processamento de miné rios e outros bens industrializados é  estonteante.
Enfm, toda atvidade humana tem um impacto hídrico muito forte em vista de que não é 
possível produzir o que quer que seja sem água. Neste sentdo, a expansão do consumo e de
modos de vida perdulários em água consttuem um poderosíssimo fator complicador de uma
crescente crise hídrica em todo o mundo.

Ambiente Urbano: Já ouvi em vários lugares que a água é a mesma em todo o Planeta
desde sempre. Isso é verdade?

Waldman:  Depende. Na realidade, a água não é  a mesma. Caso pensemos em termos das
águas formarem um contngente macro, num certo sentdo seria a mesma. Mas não é  bem
assim. Vou explicar: nós estamos aqui conversando e neste exato momento uma sé rie de
meteoritos, dos quais não sabemos a origem, está ingressando na atmosfera terrestre. Cada
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vez que um deles se desintegra, existe a possibilidade de liberar água. E ningué m sabe de
onde veio esta água …

Ambiente Urbano: Quer dizer que existe água extraterrestre no Planeta?

Waldman:  Tem e muito!  Levando-se  em consideração que existem águas  extraterrestres
entrando no planeta a dé cadas, sé culos, milênios e milhões de anos, chegamos à conclusão
de que há muita água que chegou na Terra dos confns das galáxias, fato comentado, por
exemplo, por Aldo Rebouças, um reconhecido hidrólogo cearense. Ele recorda que há duas
formas da água ingressar no Planeta: uma, é  aquela que procede da cosmosfera, atravé s de
bólidos, meteoritos e outros corpos celestes; a outra, decorre da incorporação de água pelo
sistema hidrológico terrestre por meio das chamadas águas juvenis, recé m-formadas, que
surgem do resfriamento do magma, liberando o líquido para a crosta. Existe então água que
vem tanto de fora quanto do interior da Terra. Podemos, portanto, afrmar que a quantdade
de água que está na superfcie do Planeta não é  a mesma. Certo é  que do ponto de vista
histórico, o volume planetário de água doce pode até  ser o mesmo em função deste lapso de
tempo  ser  insignifcante  nos  marcos  do  tempo  da  natureza.  Mas  não  numa perspectva
geológica ou geomorfológica, que é  temporalmente muitssimo mais ampla.

Ambiente Urbano: Então isso signifca que a água não corre o risco de acabar?

Waldman: Note-se que em termos do ciclo hidrológico, como já haviam percebido os antgos
gregos, não existe esta questão da água acabar. Por exemplo, você toma um copo de água.
Mas de onde veio esta água? Ora, o mamute bebeu, o pterodáctlo bebeu, os faraós e os
homens das cavernas a beberam. Depois, eliminaram essa água e ela evaporou, retornando
depois como água pronta para uso cotdiano. Na realidade, bebemos hoje uma água que no
passado, formava soluções aquosas simplesmente inacreditáveis. Enfm, existe um ciclo da
água e tecnicamente falando, a água doce não acaba. O problema é  que a escala da poluição
dos recursos hídricos é  muito maior do que a capacidade dos meios naturais em purifcar e
restaurar o que vem sendo degradado pelas sociedades humanas.

Ambiente Urbano: O problema então é o impacto do homem sobre os recursos hídricos …

Waldman:  Exatamente. A questão não é  o fato da água ser consumida, mas como é  feito
esse consumo e que tpo de impacto ela recebe.

4



Ambiente Urbano: Então o que mais prejudica não é o uso em excesso, mas sim a poluição?

Waldman:  Retenha-se que em geografa, falar em “excesso” é  algo muito relatvo, ou seja,
não existe um valor absoluto para o que seria excessivo. Os rios sempre receberam poluentes,
grande volume de dejetos animais, humanos e inú meras outras descargas residuárias. O que
está em jogo é  a capacidade de diluição da contaminação pelos sistemas naturais, que nem
sempre são condizentes com uma escala passível de incorporá-los. Atualmente, uma agenda
contemporânea de gestão das águas doces tem que circunscrever um foco muito claro em
ponderar como esta água é  utlizada e qual a escala da capacidade de suporte dos sistemas
naturais para purifcá-la, um limite que aliás, já foi ultrapassado faz muito tempo ... 

Ambiente Urbano: Mas a grande maioria das cidades não possui um sistema de coleta e
tratamento de esgotos que chegue a 100%. Como fca esta situação?

Waldman: Sublinhe-se que na ótca da administração da água
doce, mais ainda em face da expansão da escassez do líquido,
é  preciso sublinhar que em termos de polítcas de gestão, não
é  sufciente pensar exclusivamente em termos de estações de
tratamento. Isto porque as águas metropolitanas interagem
com outros fatores, dentre os quais, os descartes urbanos e a
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geração de energia. Note-se que um quarto da poluição  dos recursos hídricos que atnge as
águas metropolitanas da Grande São Paulo, decorre dos resíduos sólidos. Todos os materiais
partculados difusos na atmosfera,  as poeiras da combustão dos veículos,  o chorume que
escorre dos sacos de lixo na calçada, os escombros da construção civil, assim que chove, estes
rejeitos são carreados pelas torrentes, representando 25% da poluição da rede hídrica. Deste
modo, não adianta propor unicamente o tratamento das águas servidas como garanta para a
reciclagem do líquido.  Simultaneamente,  demandamos por polítcas de excelência para os
descartes urbanos e pelo equacionamento dos óbices relacionados à matriz energé tca, pois
estes fatores interagem diretamente com a saú de das águas doces. Em síntese, o conjunto da
sociedade precisa urgentemente centrar as atenções para a interconexão entre o conjunto
das polítcas urbanas, pois estas dizem respeito, em maior ou menor grau, à preservação das
águas doces de que precisamos, també m com urgência indiscutvel.

“A água doce não acaba por 
si só. Isto vai depender das 
formas como o líquido tem 
sido e será utlizado”



1 Não  Adianta  Pensar  em  Polítcas  de  Água  Fechando  a  Torneira  é  uma  entrevista
concedida pelo Professor Maurício Waldman para a jornalista Fernanda Correia, publicada
como maté ria de capa pela Revista Ambiente Urbano, nº. 34, Abril/Maio de 2009, páginas
4-6, informatvo do Insttuto Triângulo (Santo André , SP). A presente edição da entrevista
foi reformatada por intermé dio da Editora Kotev (Kotev ©), para fns de disponibilizar este
material em Formato PDF na página específca da Sé rie Recursos Hídricos na Home-Page
Maurício Waldman - Textos Masterizados  (Link:  htp://mwtextos.com.br/serie-recursos-
hidricos/),  trabalho  editorial  eletrônico  que  contou  com  a  Assistência  de  Editoração,
Pareceres Té cnicos e Tratamento Digital de Imagens do  webdesigner Francesco Antonio
Picciolo,  E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,  Site:  www.harddesignweb.com.br.
Autorizada  a  citação  e/ou  reprodução  de  Não  Adianta  Pensar  em  Polítcas  de  Água
Fechando a  Torneira desde  que  em conformidade  com o  padrão  modelar  que  segue:
WALDMAN,  Maurício.  Não  Adianta  Pensar  em  Polítias  de  Água  Feihando  a  Torneira.
Entrevista concedida para a  Revista Ambiente Urbano,  nº. 34,  edição de Abril/Maio de
2009, pp. 4-6. Santo André  (SP): Insttuto Triângulo. 2009.
2 Maurício  Waldman é  antropólogo,  jornalista,  consultor  ambiental  e  professor
universitário. Autor de 18 livros e capítulos de livros, 14 ebooks e de mais de 700 artgos,
textos acadêmicos e pareceres de consultoria. Militante ambientalista histórico do Estado
de São Paulo, Waldman somou a esta trajetória experiências insttucionais na área do meio
ambiente  e  uma carreira  acadêmica  diversifcada,  com  contribuições  nas  vertentes  da
antropologia,  geografa,  sociologia  e  das relações internacionais. Maurício Waldman foi
colaborador  de  Chico  Mendes,  Coordenador  de  Meio  Ambiente  em  São  Bernardo  do
Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Nos anos 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação), em movimentos em defesa
da Represa Billings no Grande ABC Paulista e em diversas entdades ecológicas, tais como a
Assembleia Permanente de Entdades em Defesa da Natureza (APEDEMA) e no Comitê de
Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo. Atuou como professor e conferencista na área
dos recursos hídricos em cursos e palestras para Encontros e Congressos, Universidades,
Secretarias  Municipais  de  Ensino,  Comitês  de  Bacia  Hidrográfca,  ONGs,  empresas  de
abastecimento de água e  de energia.  Em 2015,  a  convite  da Editora Cortez,  tornou-se
coordenador editorial desta casa publicadora no campo dos recursos hídricos. A Tese de
Doutorado de Waldman, Água e Metrópole: Limites e Expeitatias do Tempo (USP, 2006), é 
um reconhecido trabalho acadêmico na área dos recursos hídricos, com foco na gestão das
águas da Grande São Paulo. No ano de 2011, contribuiu com o texto acadêmico Waters of
Metropolitan Area of São Paulo: Teiniihal, Conieptual and Eniironmental Aspeits,  paper
com  foco  na  gestão  das  águas  doces  na  Grande  São  Paulo,  capítulo  56  da  coletânea
Sustainable  Water  Management  in  the  Tropiis  and  Subtropiis:  Case  Studies (Coedição
Brasil-Alemanha), a maior iniciatva editorial global no campo dos estudos das águas doces.
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http://mwtextos.com.br/serie-recursos-hidricos/
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També m no ano de 2011, Waldman partcipou como especialista no programa Água: O
Mundo  e  um  Reiurso  Preiioso,  produção  especial  da  Rádio  Nações  Unidas  (ONU),
transmitdo diretamente  de  Nova  York.  Em data  mais  recente,  o  autor  publicou  como
capítulo de livro o texto  Reiursos Hídriios,  Resíduos Sólidos e Matriz  Energétia: Notas
Conieituais, Metodológiias e Gestão Ambiental, parte da coletânea “Polítca Nacional de
Resíduos Sólidos e suas Interfaces com o Espaço Geográfco: Entre Conquistas e Desafos”
(UFRGS,  2016).  Maurício Waldman desenvolveu dois  trabalhos acadêmicos na área dos
recursos  hídricos:  Doutorado  (USP,  2006)  e  Pós  Doutorado  (USP,  2013).  Waldman  é 
Graduado em  Sociologia  (USP,  1982),  Licenciado em Geografa Econômica  (USP,  1983),
Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geografa (USP, 2006), Pós Doutor em
Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações Internacionais (USP, 2013) e Pós
Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015).                                        
Mais Informação:                                                                                             
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br                                                   
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/                     
Currículo  Lates-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474                 
Verbete Wikipédia: htp://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman                                
Contato E-Mail: mw@mw.pro.br          
(Nota  biográfca  atualizada  em  de  5  de  Abril  de  2019,  indexada  nesta  mesma  data  à
formatação do material pela Editora Kotev ©)
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ÁGUA E METRÓPOLE: LIMITES E EXPECTATIVAS DO TEMPO é a mais complexa e detalhada Tese de 
Doutorado da Geografia USP com foco nos recursos hídricos. São 1.180.962 caracteres de texto 
(resultando em cinco volumes em termos do formato institucional para teses acadêmicas), 
incluindo também 4 box, 44 mapas, 2 croquis, 3 esquemas, 4 gráficos, 14 tabelas e 74 imagens. 
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