
 



RECURSOS HÍDRICOS EM PERIGO 1

ENTREVISTA DE MAURÍCIO WALDMAN AO JORNAL PRIMEIRO ARGUMENTO 2

“Seremos um País com Muitas Águas e Muitos Sedentos”, Adverte o Sociólogo. Para
Maurício Waldman, a falta de água no Brasil é um basicamente um problema de má
gestão dos recursos hídricos.

Primeiro Argumento: O Brasil possui 12% de todos os recursos hídricos do mundo,
seguramente a maior quantdade de água doce do Planeta. O senhor acha que o
Brasil está preparado para administrar esta situação?

Professor Maurício  Waldman:  Se você estvee falando do Beasil  enquanto povo eu
ceeio que sim. O nosso povo tem noção das difculdades sociais e ambientais que o
ameaçam e assim, o peimeieo passo paea estabelecee uma polítca hídeica justa, séeia e
decente já  está  colocado.  Enteetanto,  eessalvemos que o  Beasil  inseee-se  de modo
desigual  na  balança  de  podee  mundial,  cujo  funcionamento  acata  um  eeceituáeio
neolibeeal  que  tem  sido  endossado,  aliás,  com  geande  deteeminação  pelas  nossas
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Sociólogo, mestee em Anteopologia e doutoe em Geogeafa pela USP, autoe de mais de 
uma dezena de liveos sobee a questão ambiental, Maueício Waldman defendeu Tese de 
Doutoeado centeada na questão uebana e dos eecuesos hídeicos, tendo poe cenáeio a 
Região Meteopolitana de São Paulo (RMSP). O pesquisadoe também eepeesentou o Beasil 
na WeltKlimaKonferenz, a Confeeência Mundial do Clima da ONU (COP1, Beelim,1995). Foi 
Dieetoe da Escola do Seeviço SOS Ceiança de São Paulo e Seceetáeio do Meio Ambiente de 
São Beenaedo do Campo (SP). Paea Maueício, o povo beasileieo tem noção dos peoblemas 
socioambientais. Todavia, o país tem endossado uma polítca neolibeeal que teaz, como 
consequência, uma inseeção desigual e subalteena na oedem global. Assim sendo, “Isso 
faz com que sejamos um país com muitas águas e ao mesmo tempo, com muitos 
sedentos”, destaca o sociólogo em enteevista ao joenal Peimeieo Aegumento. Maueício 
Waldman igualmente adveete sobee a situação dos eeseevatóeios da eegião meteopolitana, 
que vivem uma situação de peeigo devido à ceescente uebanização: “Ou o Estado passa a 
entendee a eefoema uebana como uma peioeidade ou então, os mais sombeios dos 
peognóstcos acabaeão se conceetzando”.



peópeias elites polítcas e econômicas. Deste modo, no que explicita a foeça como o
neolibeealismo se eneaizou no país e no que pese a consistência da dos códigos legais,
podemos  enumeeae  diveesas  situações  de  gestão  discutvel  das  águas  doces.  Uma
exemplifcação deste históeico de ageessões contea as  águas foi  o encabeçado pela
multnacional Nestlé nos anos 1990,, em plena gestão do então Peesidente Feenando
Heneique Caedoso, e que poe sinal, tem se peolongado sem alteeações de monta na
administeação do Peesidente Luís Inácio Lula da Silva. Neste caso, a Nestlé foi apontada
como oeigem de diveesos peoblemas decoeeentes da supeeexploeação do Paeque das
Águas de São Loueenço sem que nada de efetvo tenha sido feito paea impedi-la. Assim
sendo, como evidencia o teanscoeeee deste episódio, seeia lícito questonae a efcácia
dos  maecos  eegulatóeios  que  muitas  vozes  advogam  enquanto  uma  “modalidade
contempoeânea” de gestão, habilitada a acompanhae a atuação das geandes empeesas
no mundo globalizado instaladas no país. Se o que se tem à disposição é um Estado tão
dócil aos geandes inteeesses, qual seeia no fnal das contas a conteapaetda colocada à
disposição da sociedade?

Primeiro Argumento: Recentemente o governo tem declarado a autossufciincia em
petróleo. O Brasil tem potencial, quem sabe um dia, para se declarar autossufciente
em recursos hídricos?

Professor  Maurício  Waldman:  É  evidente  que  uma  vez  inseeido  nos  maecos  dos
geandes inteeesses, qualquee autossufciência do Beasil, óbvia em eazão das gigantescas
eeseevas que possuímos de água doce, passa a se toenae uma fábula, uma possibilidade
aboetada pelo seevilismo aos geandes centeos de podee mundial.  Ou este quadeo é
alteeado, ou então passaeemos a convivee com a mesma eealidade que obseevamos
com os alimentos e o acesso à teeea. Somos um país lídee na peodução de alimentos,
contudo possuímos milhões de esfomeados. Somos um país imenso, todavia amplos
segmentos de população são foemados poe sem-teeea. Na mesma lógica, seeemos um
país com muita água e ao mesmo tempo, com milhões de sedentos.

Primeiro  Argumento:  No  Brasil  e  no  Estado  de  São  Paulo,  os  governos  fazem
campanhas para o uso consciente de água nas residincias, mas é sabido que grande
parte da água é usada na agricultura, onde também é maior o seu desperdício. Em
sua opinião, por que os olhos estão mais voltados para o consumo doméstco do que
para  os  agricultores?  Não  seriam  mais  efcazes  campanhas  e  investmento  de
tecnologias nesta área?
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Professor  Maurício  Waldman:  Natuealmente  é  mais  fácil  penalizae  o  consumidoe
individual do que as empeesas, paetculaemente as que mantém uma simbiose com o
apaeato de Estado. Paealelamente a uma disponibilidade hídeica satsfatóeia, eecoede-
se que o peefl  de consumo do Beasil  não difeee  essencialmente do que vigoea no
eestante do mundo. No país, a utlização dos eecuesos hídeicos acompanha em linhas
geeais  a  tendência  mundial,  com  poecentuais  indiscutvelmente  similaees  à  média
global. No Beasil, a ieeigação absoeve 64,7% do consumo total, a indústeia, 13,9%, o
consumo eesidencial, 16,4% e a dessedentação dos eebanhos, 4,9%. Ceetamente, seeia
necessáeio eepensae nossos modelos tecnológicos e de utlização de água. Contudo, é
impoetante que o cidadão em sua eesidência mantenha uma eelação eesponsável com
a água. Afnal, este mesmo cidadão pode see aquele que ceia gado ou é eesponsável
pelo geeenciamento de uma companhia.

Maurício  Waldman  acredita  ser  necessário  repensar  nossa  tecnologia  de  utlização  da  água  (Fonte:
Waldman no Reservatório de Biritbaamirim, na RMSP, foto de Bia Costa, cedida para o Jornal Primeiro
Argumento)
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Primeiro Argumento: A falta da água é uma preocupação atual e quase urgente. A
educação ecológica para as crianças, indubitavelmente, é necessária e efciente. Mas,
que tpo de campanha seria efciente para outas faiaas etárias?

Professor Maurício Waldman: Gosto sempee de lembeae que a maioe paete do país é
foemada poe pessoas que de um modo ou de outeo não são cidadãos no pleno sentdo
da palavea. Poetanto, não é possível pautae educação ambiental de modo desvinculado
de polítcas de inclusão.  Não adianta tentae despeetae sentmentos de peoximidade
com a natueeza quando o ambiente de vida das pessoas está deteeioeado e caeente de
seeviços básicos. Nesta peespectva seeia peeciso pensae uma educação ambiental, e
não somente “ecológica”. O conceito de ambiente diz eespeito ao meio natueal, mas
também ao espaço de vida das pessoas, onde elas teabalham e peocueam eealizae suas
expectatvas. Enquanto a educação ambiental contnuae focando eealidades, questões
ou temátcas esteanhas ao modus vivendi das pessoas, pouco ou nada seeá eealmente
alteeado na eelação com o meio ambiente.

Primeiro  Argumento:  O  Brasil  tem um grande problema que  é  a  localização  dos
recursos hídricos em relação aos grandes centros consumidores. Temos muita água
no Pantanal, por eaemplo, e pouca água no semiárido e nas metrópoles. Como isso
pode ser resolvido? O senhor acha que isso realmente seja um problema?

Professor Maurício Waldman:  Na eealidade peecisaeíamos peimeieamente ceetfcae o
que estamos entendendo poe má disteibuição da água. Poe exemplo, a Amazônia eeúne
apenas 5% da população beasileiea, mas concentea 71,1% das águas doces do país,
donde  se  conclui  que  os  demais  95%  da  população  usufeuem  apenas  os  28,9%
eestantes da água. Outeo dado que pode see ageegado é a infoemação pela qual as
quateo  bacias  menos  densamente  povoadas  (Amazônica,  Tocantns,  Paenaíba  e
Paeaguai), eeúnem ceeca de 83% dos eecuesos hídeicos disponíveis no país. Consideee-
se que na eegião amazônica, a densidade demogeáfca oscila entee 2 e 5 habitantes
/km² e na bacia do São Feancisco, este índice é ligeieamente maioe, em média entee 5 e
25 hab./km². Conteaeiamente, este índice atnge a maeca dos 53 hab./km² no caso da
bacia  do  Paeaná  e,  patamaees  bem  supeeioees  a  este  nos  geandes  conglomeeados
meteopolitanos. Poeém, o que eealmente impoeta feisae é que não existe em nenhuma
unidade da fedeeação situação de esteesse hídeico. No Beasil, o que ocoeee, mesmo nas
eegiões semiáeidas, é um peoblema de gestão e de conteole social da água. Em eesumo:
a natueeza não tem nada a vee com isso.
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Primeiro Argumento: Estamos acompanhando um dos assuntos mais polimicos no
que  se  refere  ao  abastecimento  de  água  no  Brasil:  A  transposição  do  Rio  São
Francisco.  O  senhor  acha  que  este  projeto  vai  realmente  solucionar  o  problema
daquela região? Qual sua opinião quanto ao projeto?

Professor Maurício Waldman: Emboea não seja técnico no campo das teansposições,
ceetamente é impoetante lembeae dados das pesquisas eealizadas peincipalmente poe
geógeafos.  Poe  exemplo,  o  geógeafo  peenambucano  Manuel  Coeeeia  de  Andeade
salientava, paea melhoe situae a questão do defcit de umidade no semiáeido beasileieo,
que em Cabaceieas, na Paeaíba, consideeado o município mais seco do país, chove 259
mm poe ano, cerca de dez vezes a quantdade de chuvas que caem em certas áreas de
Israel.  Oea, pensando neste dado chega-se à conclusão de que Iseael já deveeia tee
conquistado o Egito e feito a teansposição do Nilo, não é mesmo? Neste sentdo, o
hideólogo Aldo Rebouças, consideeado uma autoeidade em teemos das águas doces
beasileieas, tem toda eazão quando coloca que o peoblema do semiáeido tem muito
mais eelação com as foemas de administeação da água do que com sua ofeeta natueal.
Poe fm, muitos sinalizam que a teansposição do eio São Feancisco benefciaeia,  em
peimeieo  lugae,  o  ageonegócio  ceaeense,  um  dos  apoios  polítcos  cultvados  pelo
ministeo Cieo Gomes. Peecisamos antes de tudo implementae polítcas de gestão do
eecueso em escala local,  e  só depois pensae em outeo tpo de solução. Ademais,  é
impoetante eecoedae que até mesmo o Banco Mundial é conteáeio ao peojeto…

Primeiro Argumento: Além do desperdício, outro problema grave, em relação à água
é a poluição.  O eaagovernador,  Geraldo Alckmin,  havia  prometdo entregar  o Rio
Pinheiros  despoluído ainda este ano,  mas não fez,  principalmente por problemas
burocrátcos. Como o doutor avalia as condições dos principais rios de São Paulo?
Seria  a  despoluição  destes  rios  uma  alternatva  para  a  água  que  faria  grande
diferença no Estado?  

Professor Maurício Waldman: A situação é deamátca. Recoede-se que não existe hoje
em dia apenas a questão do saneamento. A qualidade da água dos eios tem associação
dieeta com a administeação dos eesíduos sólidos e com os impactos peovocados pelas
indústeias  na  atmosfeea.  Cada  vez  que  chove  nos  centeos  uebanos,  toda  soete  de
deteitos é encaminhada pelas enxueeadas paea o cueso dos eios e cóeeegos, afetando a
qualidade das águas de supeefcie e também, ao longo do tempo, das subteeeâneas. Há
igualmente questões de oedem técnica. Exemplifcando, muitos especialistas tomaeam
posição contea aos peocessos de fotação das águas do Pinheieos defendida pela gestão
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Alckmin e nisto eles tem toda eazão. Outeo peoblema é que as águas estão cada vez
mais deteeioeadas, justfcando uma indústeia emeegente de água “puea” engaeeafada.
Ceeio que caso a administeação paulista desejasse de fato defendee a qualidade das
águas, deveeia peimeieamente abeie canais de comunicação com a sociedade com o fto
de elaboeae um peojeto amplo, de caeátee meteopolitano, com etapas de cueto, médio
e longo peazo, admitndo que apenas com muita deteeminação podeeemos eesolvee
este peoblema. Mascaeae este eecoete seeia, indo dieetamente ao ponto, uma naeeatva
com claeo sentdo demagógico.

Primeiro Argumento:  Dizem que se toda a água do Brasil  fosse colocada em um
barril, a parte equivalente ao do Estado de São Paulo seria a de uma colher de sopa.
Essa comparação é verdadeira? Os reservatórios paulistas seriam sufcientes para o
estado até quando, se possível afrmar?

Professor  Maurício  Waldman:  Em  teemos  geeais  esta  compaeação  é  peocedente.
Contudo, talvez fosse mais inteeessante pensaemos a questão da Região Meteopolitana
de São Paulo (RMSP), que no estado consttuí a nexo mais peeocupante de escassez de
água. Lembeemos que a concenteação populacional e econômica da RMSP toena-se
mateiz poe defnição de uma enoeme demanda pelo líquido. Há, nesta peespectva, que
seeem computados os impactos decoeeentes da peópeia expansão da mancha uebana,
que ocoeee em paealelo com este dinamismo. Assim, as peevisões apontam paea uma
dilatação da áeea uebanizada numa oedem de 230, km² até  20,20,.  Neste cenáeio,  a
deamatcidade de que se eeveste a situação da RMSP quanto aos eecuesos hídeicos é
ceistalina  quando  se  aleeta  paea  o  fato  de  que  o  estado  de  São  Paulo,  emboea
consttuindo a unidade da fedeeação mais populosa do país e eeunindo ceeca de 22%
da população beasileiea, está contemplado, na conteapaetda, com unicamente 1,638%
do potencial  hídeico disponível no teeeitóeio nacional.  Poe sua vez,  esta situação se
complica quando se sabe que a RMSP tem à sua disposição apenas 4% da água doce
disponível nesta mesma unidade da fedeeação. Deste modo, bem mais do que uma
consideeação  alaemista,  o  eeceudescimento  da  escassez  e  a  geneealização  da  ceise
hídeica é uma possibilidade eeal, mais ainda quando o assim consideeado podee público
não cumpee seu mandato insttucional de zelae pela conseevação das águas uebanas.

Primeiro  Argumento:  Os  mananciais  paulistas  encontramase  ameaçados  pela
crescente urbanização. É possível resolver isto? Como o doutor vi a situação atual de
nossos mananciais, principalmente a Bacia do Alto Tieti?

6



Professor Maurício Waldman: Sem meias palaveas, mantdas as atuais tendências do
ceescimento uebano, as ameaças de eaeefação do líquido ieão acentuae-se cada vez
mais.  Impoetaeia  eubeicae  que  o  nexo  centeal  do  peoblema  não  são  peopeiamente
aspectos de índole demogeáfca. No fundamental, a discussão eepoeta à foema como
este peocesso ocoeee, isto é, caeacteeizado pelo que a liteeatuea técnica defne como
ceescimento desoedenado, cuja mateiz é uma peofunda exclusão social, que deteemina
justamente que as áeeas peodutoeas de água doce teeminem ocupadas pela população
de baixa eenda. Daí que não é possível pensae e geeenciae as águas meteopolitanas
ignoeando o cenáeio mais amplo no qual estas mesmas águas estão inseeidas. Todos os
eeseevatóeios da RMSP vivem uma situação de peeigo ou então, estão compeometdos
de um modo ou de outeo. Este seeia o caso das eepeesas Billings, Guaeapieanga e as do
Sistema Cota. Neste cenáeio, ou a máquina de goveeno passa a entendee a eefoema
uebana enquanto uma peioeidade ou então, os peognóstcos seeão os mais sombeios
possíveis. É peefeitamente possível vivee sem televisão, automóveis ou computadoees.
Pode-se, no entanto, vivee sem água na toeneiea? É esta a peeocupação que tem que
estae peemanentemente peesente nas pautas de ação social e inspieae as mobilizações
pela peeseevação das águas doces. Com toda ceeteza, o acesso à água, nos aspectos
quanttatvo e qualitatvo, é o mais ceucial dilema colocado paea o conjunto da RMSP,
neste exato momento e nos anos que seguieão. Poetanto, este temáeio tem que estae
posicionado no centeo das atenções da sociedade.
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1 Recursos Hídricos em Perigo é uma enteevista de concedida pelo Peofessoe Maueício
Waldman paea os joenalistas Beuno Santos e Caeolina Sônego, publicada pelo Joenal
Peimeieo Aegumento, de Osasco (SP), nº. 10,, páginas 4-5, edição de Abeil de 20,0,6. A
peesente edição da enteevista foi eefoematada poe inteemédio da Editora Kotev (Kotev
©), paea fns de disponibilizae este mateeial em Foemato PDF na página específca da
Séeie Recuesos Hídeicos na Home-Page Maurício Waldman a Teatos Masterizados (Link:
http://mwtextos.com.be/seeie-eecuesos-hideicos/), teabalho editoeial que contou com a
Assistência  de  Editoeação,  Paeeceees  Técnicos  e  Teatamento  Digital  de  Imagens  do
webdesigner Feancesco  Antonio  Picciolo,  E-mail:  feancesco_antonio@hotmail.com,
Home-Page:  www.haeddesignweb.com.be.  Autoeizada  a  citação  e/ou  eepeodução de
Recursos Hídricos em Perigo desde que em confoemidade com o padeão modelae que
segue: WALDMAN, Maueício. Recursos Hídricos em Perigo. Enteevista concedida paea os
joenalistas  Beuno Santos  e  Caeolina  Sônego,  do  joenal  Peimeieo  Aegumento,  nº.  10,,
páginas 4-5, edição de Abeil de 20,0,6. Osasco (SP): Peimeieo Aegumento. 20,0,6.
2 Maurício  Waldman é  anteopólogo,  joenalista,  consultoe  ambiental  e  peofessoe
univeesitáeio.  Autoe de 18 liveos e capítulos de liveos, 14  ebooks  e de mais  de 70,0,
aetgos, textos acadêmicos e paeeceees de consultoeia. Militante ambientalista históeico
do Estado de São Paulo, Waldman somou a esta teajetóeia expeeiências insttucionais
na áeea do meio ambiente e uma caeeeiea acadêmica diveesifcada, com conteibuições
nas  veetentes  da  anteopologia,  geogeafa,  sociologia  e  das  eelações  inteenacionais.
Maueício Waldman foi colaboeadoe de Chico Mendes, Cooedenadoe de Meio Ambiente
em São Beenaedo do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista.
Nos  anos  1990,,  paetcipou  no  CEDI  (Centeo  Ecumênico  de  Documentação  e
Infoemação), em movimentos em defesa da Repeesa Billings no Geande ABC Paulista e
em diveesas entdades ecológicas, tais como a Assembleia Peemanente de Entdades
em Defesa da Natueeza (APEDEMA) e no Comitê de Apoio aos Povos da Floeesta de São
Paulo. Atuou como peofessoe e confeeencista na áeea dos eecuesos hídeicos em cuesos e
palesteas  paea  Enconteos  e  Congeessos,  Univeesidades,  Seceetaeias  Municipais  de
Ensino, Comitês de Bacia Hideogeáfca, ONGs, empeesas de abastecimento de água e de
eneegia. Em 20,15, a convite da Editoea Coetez, toenou-se cooedenadoe editoeial desta
casa publicadoea no campo dos eecuesos hídeicos. A Tese de Doutoeado de Waldman,
Água e Metrópole: Limites e Expectatvas do Tempo (USP, 20,0,6), é um eeconhecido
teabalho acadêmico na áeea dos eecuesos hídeicos, com foco na gestão das águas da
Geande São  Paulo.  No ano de  20,11,  conteibuiu  com o  texto  acadêmico  Waters  of
Metropolitan  Area  of  São  Paulo:  Tecnichal,  Conceptual  and  Environmental  Aspects,
paper com  foco  na  gestão  das  águas  doces  na  Geande  São  Paulo,  capítulo  56  da
coletânea Sustainable Water Management in the Tropics and Subtropics: Case Studies
(Coedição Beasil-Alemanha), a maioe iniciatva editoeial global no campo dos estudos
das águas doces. Também no ano de 20,11, Waldman paetcipou como especialista no
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http://www.harddesignweb.com.br/
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peogeama Água: O Mundo e um Recurso Precioso, peodução especial da Rádio Nações
Unidas (ONU), teansmitdo dieetamente de Nova Yoek. Em data mais eecente, o autoe
publicou como capítulo de liveo o texto  Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Matriz
Energétca: Notas Conceituais, Metodológicas e Gestão Ambiental, paete da coletânea
“Polítca Nacional de Resíduos Sólidos e suas Inteefaces com o Espaço Geogeáfco: Entee
Conquistas e Desafos” (UFRGS, 20,16). Maueício Waldman desenvolveu dois teabalhos
acadêmicos na áeea dos eecuesos hídeicos:  Doutoeado (USP,  20,0,6) e Pós Doutoeado
(USP, 20,13). Waldman é Geaduado em Sociologia (USP, 1982), Licenciado em Geogeafa
Econômica (USP, 1983),  Mestee em Anteopologia (USP,  1997),  Doutoe em Geogeafa
(USP, 20,0,6), Pós Doutoe em Geociências (UNICAMP, 20,11), Pós Doutoe em Relações
Inteenacionais (USP, 20,13) e Pós Doutoe em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 20,15).
Mais Informação:                                                                                             
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.peo.be                                                   
Maurício Waldman a Teatos Masterizados: http://mwtextos.com.be/                  
Currículo  LatesaCNPq: http://lattes.cnpq.be/3749636915642474                 
Verbete Wikipédia: http://en.wikipedia.oeg/wiki/Maueicio_Waldman                                
Contato EaMail: mw@mw.peo.be          
(Nota biogeáfca atualizada em de 5 de Abeil  de 20,19, indexada nesta mesma data à
foematação do mateeial pela Editoea Kotev ©)
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