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(In)FORMAÇÃO:  Vivemos uma 

situação difícil e preocupante com relação 

às questões que interferem negativamente 

na saúde do planeta. Quais são as mais 

sérias e urgentes? E também, qual o grau 

de importância? 

Prof. Maurício: Há uma questão 

central, cada vez mais incisiva, 

relacionada com o esgotamento dos 

recursos naturais planetários. Isto é: 

dilemas colocados pela escassez dos 

insumos, carências que se agigantam dia 

a dia. Paralelamente, três outras questões 

básicas, dizendo respeito aos recursos 

hídricos, resíduos sólidos e matriz 

energética transparecem como 

problemáticas específicas em razão do 

enorme impacto que suscitam na 

sociedade contemporânea. Contudo, 

entenda-se que essas três crises estão na 

realidade interligadas. Mais ainda, 

nenhuma delas pode, efetivamente, ser 

dissociada das demais. Objetivamente, 

cada uma dessas variáveis retroalimenta 

as outras e assim por diante. A bem da 

verdade, não poderia ser de outro modo. 

A água é, por exemplo, afetada pela 

gestão dos resíduos urbanos e pela 

conversão da energia que, via de regra, 

utiliza recurso hídrico como insumo 

operacional. Aliás, o que observamos hoje 

em dia, no País, é a mais pura 

substantivação do quanto o lixo e a 

geração da energia prontificam-se como 

atores impactantes para os corpos 

d’água, induzindo perdas em quantidade 

e qualidade derivadas, justamente dos 

vínculos mantidos com o líquido. Por sua 

vez, todo refugo expressa tanto uma 

incorporação de água na sua produção 

quanto de energia. No caso dos recursos 

hídricos, isso transparece no que é 

denominado de água virtual ou água 

embutida. Inferência que escapa da 

percepção da maioria das pessoas é que, 

praticamente, todos os bens que nos 

rodeiam configuram um input hídrico. 

Quanto à energia, atente-se que todos os 

refugos, ao resultarem de bens que para 

serem produzidos solicitaram energia, 

sintetizam certo conteúdo energético. Por 

fim, temos a articulação da energia com a 

água e o lixo. Observe-se que a energia é 

imprescindível para colocar em 

movimento estações de tratamento de 

esgoto e viabilizar a adução da água 

potável pelas redes de distribuição. A 

respeito do lixo, os vínculos se explicitam 

nos esquemas de aproveitamento 
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energético, de queima dos resíduos pelos 

incineradores. Retornando ao início da 

argumentação, estes três epifenômenos 

da crise ambiental da Modernidade – 

água, lixo e energia – estão 

transformando-se em estacas de um 

colapso sistêmico, devido aos limites que 

a finitude dos recursos está impondo ao 

sistema de produção de mercadorias,  que 

se apresenta fortemente atada aos 

modelos de vida e de consumo. Vale a 

pena recordar o documento Limites do 

Crescimento, relatório icônico publicado 

pelo Clube de Roma nos anos 1960. 

Limites do Crescimento foi o primeiro 

texto a vaticinar a respeito da 

impossibilidade de a economia manter 

taxas de expansão ilimitada. Faz 

cinquenta anos que o alerta sobre a 

necessidade de se repensar a produção e o 

consumo foi dado – ponderação que se 

afirma no plano concreto, 

cotidianamente. Entendo que esse 

prognóstico articula-se com um presságio 

proferido no início do Século XX, pelo 

filósofo francês Paul Valéry. Considerado 

um visionário, o pensador antecipou a 

imposição de um poder humano 

irrefreável na escala planetária. 

Sintetizou o sábio: “Não mais existem 

vazios sobre o mapa. Começa a era do 

mundo finito”.  É esse o ponto nodal a ser 

discutido: um mundo de escassez, 

desprovido de fronteiras para o 

crescimento infinito. 

(In)FORMAÇÃO: Quais ações de 

responsabilidade governamental 

necessitam ser realizadas? 

Prof. Maurício: Antes de tudo, a 

própria natureza do Estado 

contemporâneo  posiciona-se na condição 

de objeto prioritário de análise. Seria o 

caso de pautar as intercorrências 

postadas pelo ambiente político, em cujo 

seio o Estado moderno interage com uma 

moldura, na qual não deixaram de estar 

ausentes nem a dominação social e, 

tampouco, a exploração. Essa arena 

política coloca em cheque a noção de 

sociedade como uma modalidade de 

circuito regulador autoestabilizado. Dito 

de outro modo, o meio social – tal como 

recorda o cientista político alemão 

Joachim Hirsch – reflexiona com um 

aparato estatal, em que a 

heterogeneidade de seus mecanismos 

nada mais traduz do que uma teia de 

relações contraditórias, friccionando-se 

entre si e com o edifício social como um 

todo. Para o meio ambiente, o nexo 

contraditório da ação estatal  evidencia-

se numa situação paradoxal. Note-se que 

parte da engrenagem da máquina estatal 

refere-se a canais institucionais de defesa 

ambiental. Porém, outra parte atua 

como um agente direto de devastação do 

meio ambiente. Esse quadro 

problematiza, em profundidade, 

quaisquer proposições quanto à 

proficiência do Estado, em termos de um 
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enfrentamento claro dos problemas 

ambientais. Podemos inferir a respeito do 

que vem acontecendo em termos de 

problemas ambientais no País, que não 

há como negar esse papel duplamente 

contraditório do aparato de Estado.  

(In)FORMAÇÃO: Como fica a 

sociedade neste panorama?  

Prof. Maurício: Penso que 

contrariamente a uma baixa autoestima 

que se omite de observar as 

potencialidades das iniciativas da 

sociedade, é justamente a começar por 

ela  que identificamos ações altamente 

positivas na direção dos equilíbrios 

ambientais. Atentemos para a 

recuperação dos materiais presentes no 

lixo urbano. Faz décadas que um 

numeroso contingente da população tem 

arregaçado as mangas e impedido que a 

questão dos resíduos se desdobre em uma 

calamidade. Hoje em dia, são os 

catadores de recicláveis os principais 

atores que trabalham para abastecer o 

segmento industrial, com valiosas 

sucatas retiradas das ruas pelo trabalho 

informal. Autênticos heróis do meio 

ambiente, os trabalhadores da catação 

captam mais de 97% dos materiais que 

nutrem a indústria da reciclagem. 

Todavia, o Estado tende a responder 

aquém das manifestações de cidadania 

ambiental. Para citar novamente a 

questão do lixo, apenas 2,5% dos 

municípios mantém parceria com os 

catadores. Porém, o enorme potencial de 

atenuar os impactos ambientais não tem 

sido levado em consideração. 

(In)FORMAÇÃO: No meio 

corporativo, como isso ocorre?  

Prof. Maurício: O meio 

empresarial é diversificado na plena 

acepção da palavra. Isso posto, não 

necessariamente comunga procedimentos 

comuns. Cumpre sublinhar que não se 

trata, apenas, de falta de consenso. Em 

muitos momentos, o empresariado fica 

dividido quanto ao tipo de atitude a ser 

assumida, diante de questões ambientais 

estratégicas. 

Para citar um caso emblemático, 

investigado ao longo de meu primeiro 

Pós- Doutorado,  realizado em 2010, no 

Instituto de Geociências da UNICAMP, 

existe uma clara divergência dos agentes 

econômicos quanto ao destino a ser dado 

para o lixo, ou seja, na disputa daquilo 

que sobra. Pontuando melhor: para as 

recicladoras, os resíduos urbanos 

constituem matéria-prima. Contudo, 

para o segmento fabril “tradicional”, a 

reciclagem funciona apenas como uma 

possibilidade de minimizar custos de 

produção. Quanto aos que estão 

devotados em recuperar energia do lixo, 

esses entendem os rejeitos como 

combustível e não como algo 
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reaproveitável. Para os que gerenciam 

aterros e coletam os rebotalhos, o que 

interessa é a quantidade de restos a ser 

tirada da calçada, e não sua recuperação. 

Por sua vez, aspectos econômicos 

envolvidos na atividade não são vistos na 

mesma perspectiva pelos catadores 

“avulsos” ou pelas cooperativas. Para 

completar, na esfera político-

administrativa os gestores públicos 

podem discordar dos objetivos dos 

catadores, das propostas das empresas 

que atuam com o lixo ou então, proceder 

como de fato procedem,  ignorando 

solenemente a reciclagem como política 

pública efetiva. Devemos também 

rubricar que essas contradições se 

reproduzem em outros aspectos setoriais, 

como no tocante à apropriação dos 

recursos hídricos e no consumo 

energético. Arrematando, além dos 

desacordos internos, os empresários estão 

permanentemente inseguros na sua 

relação com as autoridades, seja lá em 

que nível for: municipal, estadual e 

nacional. Em meio a uma burocracia tida 

como das mais inoperantes do mundo, 

fica difícil exigir respostas fáceis por 

parte do empresariado. 

(In)FORMAÇÃO: Os 

antagonismos da classe empresarial com o 

Estado são, portanto, de nível político? 

Prof. Maurício: Sim e não. É claro 

que o fator político pesa e muito. 

Entretanto estou me detendo nos 

aspectos administrativos da gestão 

exercida pelos agentes estatais. Nesse 

particular observamos situações 

verdadeiramente surrealistas. Atente-se 

para uma problemática praticamente 

ignorada pela opinião pública, que diz 

respeito à indústria têxtil. Por incrível 

que pareça, o Brasil está importando 

plástico PET do Paraguai para abastecer 

a linha de produção de camisetas, cuja 

matéria-prima é a fibra recuperada da 

sucata plástica. O País também adquire 

no mercado internacional restos de tecido 

para fazer estopa. Isso porque a captação 

institucional no território nacional é 

insuficiente para atender à demanda das 

recicladoras. Os gestores estatais do lixo 

dão-se ao luxo de desprezar em torno de 

50% do plástico PET, que fica ao léu nas 

sarjetas, entupindo bueiros e 

contribuindo para as enchentes. Quanto 

aos retalhos de têxteis, o desperdício é 

maior ainda: 90% são descartados nas 

lixeiras. Dito de outro modo: o sistema 

fabril é induzido a dar solução ao lixo dos 

outros, dos estrangeiros. Absurdamente, 

o Brasil importou mais de 223 mil 

toneladas de resíduos, no biênio 2008-

2009, quando se sabe que no País o lixo 

literalmente transborda por todos os 

lados. É impossível deixar de ficar 

indignado com o que acontece. 
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(In)FORMAÇÃO: Nesse sentido, a 

importação de lixo evidencia problemas de 

gestão?  

Prof. Maurício: Sem dúvida 

alguma. Estamos resolvendo os 

problemas de gestão dos resíduos alheios 

e permitindo que nossos rios regurgitem 

garrafas plásticas e os aterros fiquem 

entupidos com retalhos das confecções. 

Esses são claros exemplos das falhas 

estruturais nos esquemas de 

interceptação das sobras. O pior nessa 

situação é que a importação de lixo 

termina revestindo-se de legitimidade. É 

o que permite entender a chegada aos 

portos brasileiros de contêineres vindos 

do exterior, trazendo toda sorte de 

refugos contaminados, que geralmente 

apelam para a titularidade de materiais 

recicláveis, nos registros oficiais e guias 

de importação. 

 (In)FORMAÇÃO: De qualquer 

modo a mídia enfoca, constantemente, 

medidas do meio empresarial relacionadas 

com a conservação dos recursos naturais. 

O que existe, então, de autêntico nisso 

tudo? 

Prof. Maurício: Na realidade – a 

despeito de uma série de obstáculos 

logísticos e institucionais – existem 

muitas experiências interessantes. Um 

dado novo neste debate é o avanço da 

conscientização ecológica. 

Paulatinamente – seja sincera ou não a 

adoção de políticas preservacionistas por 

parte das empresas – o setor produtivo 

tem incorporado “o verde” em sua cadeia 

produtiva, acatando tanto pressões 

utilitárias e da sociedade quanto do 

mercado internacional. Ademais, 

conexões entre sustentabilidade e 

empreendedorismo social ensejaram a 

criação de inúmeros programas de 

sustentabilidade. Nesse quesito, caberia 

menção obrigatória ao Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem 

(CEMPRE).  Fundado na cidade de São 

Paulo por 14 empresas privadas, em 

Março de 1992, o CEMPRE constituiu-

se, desde sua entrada em cena, no 

principal fórum multissetorial do gênero 

no País. A entidade, centrada em 

promover o conceito de Gerenciamento 

Integrado do Resíduo Sólido Municipal, 

incentivar a reciclagem pós-consumo e 

difundir a educação ambiental, mantém 

parcerias com entidades de catadores. 

Ademais, dotados de potencial 

multiplicador de boas práticas 

ambientais, programas de 

sustentabilidade como o ECOS, 

desenvolvido conjuntamente pelo Serviço 

Social do Comércio (SESC), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), sinalizam para práticas 

sustentáveis, intersetoriais e 
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colaborativas nas rotinas de trabalho. 

Não seria demasiado lembrar que no 

Brasil, o mercado para produtos com 

apelo ecológico está em franco 

crescimento, inferência que encontraria 

ressonância, por exemplo, no estrondoso 

sucesso de programas ambientais 

instituídos por bancos. Muitas casas 

bancárias expandiram sua carteira de 

clientes na casa dos milhões, justamente 

por apoiarem medidas de cunho 

ambiental. Nessa senda, não podemos 

esquecer o papel do marketing. As 

empresas, é claro, agregam simpatia às 

suas marcas e imagem pública, ao se 

mostrarem adeptas da defesa do meio 

ambiente. 

(In)FORMAÇÃO: Não existiria 

certa dose de manipulação nesses 

procedimentos? 

Prof. Maurício: Claro está que o 

termo greenwashing conquistou 

popularidade entre os aficionados da 

ecologia, por exatamente identificar 

táticas manipulatórias. Traduzido do 

inglês como “maquiagem verde”, refere-

se sinteticamente a toda 

instrumentalização de imagem pública 

favorável ao meio ambiente. Nada mais 

consistindo do que um mascaramento, o 

greenwashing demarca, na realidade, uma 

atuação contrária aos bens ambientais. 

Essa prática pode ser encontrada em 

produtos autodefinidos como inseticidas 

livres de substâncias químicas (como se 

isso fosse possível), sem CFC (proibidos 

há pelo menos 30 anos) ou em 

embalagens que adotam a cor verde, 

procurando convencer o comprador de 

que se trata de uma mercadoria 

ecológica. Práticas que denunciam má fé 

explícita. Todavia, cabe ao mesmo tempo 

lembrar que o greenwashing não constitui 

monopólio das empresas. Tampouco que 

exista, por definição, má intenção por 

trás das medidas adotadas pelo 

empresariado. Lembre-se que bem mais 

do que o meio corporativo, são os 

gestores estatais os que mais abusam 

desse tipo de estratagema. Basta 

acompanhar como o temário é 

trabalhado pela propaganda oficial dos 

órgãos estatais. Qualquer um que assista 

ao cipoal de “propaganda verde” no 

Brasil – aliás, paga pelo contribuinte pela 

arrecadação de impostos de todo tipo e 

natureza –  seria capaz de jurar que o 

País está instalado em um verdadeiro 

paraíso ambiental. 

 (In)FORMAÇÃO: Como fica o 

desenvolvimento sustentável nesse 

contexto? 

Prof. Maurício: Um parecer que 

não permite calar é que após vinte anos 

do encontro Rio 92 e da divulgação 

massiva do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, os avanços foram pequenos. 

Certificando-se melhor, observaram-se 
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retrocessos em muitos setores. Conforme 

divulgado no relatório Panorama 

Ambiental Global de 2011 do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) – apenas quatro das 90 

metas ambientais mais importantes 

acertadas nos últimos 40 anos 

observaram avanço significativo. Outros 

40 objetivos avançaram minimamente. 

Para completar, 24 não apresentaram 

praticamente nenhum progresso. Com 

base nesse pano de fundo, é evidente que 

o Desenvolvimento Sustentável tem 

obtido progressão sofrível. Basta 

recordar o pronunciamento à imprensa 

do ano de 2012, oferecido por ninguém 

menos que Gro Brundtland, referência 

mundial por sua participação na 

confecção do relatório Nosso Futuro 

Comum (Our Common Future), 

documento matricial da cúpula do Rio 

92. Considerada “mãe” do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, 

Brundtland advertiu que a 

Sustentabilidade ainda aguarda 

materialização para tornar-se prática 

real. Mais ainda, admoestou que o termo 

é utilizado de forma abusiva, sem a 

menor conexão com as intenções que 

deram origem à Rio 92. Para ela, o 

Desenvolvimento Sustentável não 

acontece na maior parte dos casos. Sinal 

de que devemos aprofundar esse debate, 

tornando concreto um conceito que não 

pode ser ignorado. 

 (In)FORMAÇÃO: A água é um 

assunto prioritário, pois afeta diretamente 

a vida de pessoas, animais e plantas. 

Enfim, todo o planeta. Em que isso 

repercute em termos de acesso ao líquido? 

Prof. Maurício: A água é um 

recurso essencial em razão de constituir-

se componente bioquímico indispensável 

para a totalidade dos seres vivos, 

incluindo-se nessa acepção, o conjunto da 

raça humana. Organismos muito simples 

podem sobreviver sem ar. Todavia, 

mesmo essas formas de vida não 

conseguem sobreviver sem água. Ora, 

essa nuança, no tocante à pessoa 

humana, reveste o acesso ao líquido da 

condição de direito inalienável. Não é à 

toa que movimentos cívicos globais têm 

reivindicado poder dispor de quantidade 

gratuita mínima de água potável para a 

população pobre, independentemente 

dela possuir, ou não, dinheiro para pagar 

pelo serviço. Exemplificando: na África 

do Sul, onde essa mobilização já acontece 

há muitos anos, o que se solicita é uma 

free lifeline – linha de garantia de vida – 

para uma provisão hídrica garantida pelo 

poder público e que, nesse País, está 

orçada no patamar de 50 litros de água 

pessoa/dia. Entrementes, o conceito de 

água como direito tem sido solapado das 

mais diversas formas e meios, 

configurando um panorama bem 

inquietante. 
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(In)FORMAÇÃO: O que tem 

colocado sob risco, o acesso à água por 

parte das populações? 

Prof. Maurício: Desenvolvi duas 

pesquisas centradas nos recursos hídricos: 

um Doutorado sobre a Represa Billings e 

o abastecimento de água na Grande São 

Paulo (Geografia USP, 2006) e um Pós 

Doutorado com eixo na crise hídrica na 

África Austral (Relações Internacionais 

USP, 2013). Nos dois trabalhos, a 

totalidade de informações coletadas 

sinalizou para um movimento crescente 

de privatização do líquido, uma 

conjuntura que, conotando a água como 

mercadoria, é igualmente alavancada 

pela escassez hídrica mundial. Em 

resumo, vale a ponderação do geógrafo 

francês Claude Raffestin, que assinala ter 

acabado para sempre, o tempo quando o 

líquido era considerado um bem livre. 

Numa exata oposição à regalia ancestral 

de obter água, hoje, devido à utilização e 

ao consumo maximizados pela 

demografia e requisições da economia, 

praticamente todos os países se 

confrontam com chamado stress hídrico. 

Esse parâmetro técnico, que denuncia a 

insuficiência para cobrir demandas 

humanas básicas por água doce, tem sido 

reclamado para carimbar a exiguidade 

dos recursos hídricos em um grupo cada 

vez maior de países em todo o globo. Da 

posição de um bem que pelo seu volume 

colossal seria praticamente infinito, as 

águas passaram a ser confrontadas com 

as desventuras da finitude. Daí que a 

água, tal como qualquer outro insumo, 

tornou-se motivo para disputas de poder, 

de conflitos e crispações internacionais. 

(In)FORMAÇÃO: Concretamente, 

em que essas variáveis interferem 

internacionalmente? Que medidas estão 

sendo tomadas pelas autoridades? O que 

falta fazer? 

Prof. Maurício: Vitaminada pela 

penúria hídrica, a água tornou-se a mais 

promissora commodity do comércio 

mundial, aclamada com justiça como o 

ouro azul do século XXI. Coerentemente, 

a mídia corporativa registrava, em 1995, 

uma cortante máxima apregoada por 

Ismael Serageldin, então vice-presidente 

do World Bank, o Banco Mundial: “Se as 

guerras desse século foram lutas pela posse 

do petróleo, as guerras do próximo século 

terão a água no centro das disputas”. Tal 

averbação é, em boa parte, a explicação 

do conflito entre Israel e a Palestina e de 

muitos outros, tal como o que opõe 

Angola à África do Sul, ainda em fase 

larvar. De outra parte, nos dias que 

seguem o acesso à água, o mais sério 

dilema da Humanidade é: em maior ou 

menor grau são 3,5 bilhões de humanos 

carentes do líquido. Em 25 anos, uma 

terça parte dos humanos estará sem 

água. Sem uma radical mudança de 

rumos, em 2050 não estarão garantidos 
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sequer 50 litros per capita/dia para 4,2 

bilhões de pessoas. Do que foi exposto, 

fica evidente o caráter central de que se 

reveste o debate sobre os recursos 

hídricos. Isso especialmente quanto aos 

modelos econômicos e de consumo. 

Rarefeita pelas desventuras humanas, 

assegurar o acesso à água requer revisão 

de prioridades, gestão de excelência, 

padrões de ecoeficiência e de preservação 

das águas doces. Medidas minimamente 

cabíveis a um insumo que sendo vital, 

estratégico e essencial, impõe ao poder 

público enorme responsabilidade pela 

vida dos cidadãos. 

 (In)FORMAÇÃO: As ocupações 

nas regiões de mananciais e bordos de 

represas têm impactado de forma 

significativa essa crise? 

Prof. Maurício: Gostaria de, em 

primeiro lugar, destacar que os 

mananciais não constituem uma área de 

proteção ambiental. Na mesma linha, as 

represas e os reservatórios – cujo entorno 

são as áreas de manancial – referem-se a 

obras humanas, antropogênicas e 

artificiais. Certo é que existem 

movimentos ambientalistas dedicados a 

preservar as represas. Mas isso, antes de 

tudo, nada mais confirma do que o 

caráter mutante do significado histórico 

de natureza, responsável por transferir 

rugosidades eminentemente artificiais 

como barragens, açudes e represas rumo 

a uma reserva imaginária do natural. 

Uma segunda declinação pontuaria que 

todas as legislações a respeito dos 

mananciais, até por coerência com o 

postulado anterior, não materializam 

normatizações de índole “ecológica”. O 

ponto nodal da discussão não é, portanto, 

se os mananciais deveriam ou não ser 

ocupados, mas antes, como essa ocupação 

deveria ter se processado. O que 

infelizmente deve ser ressalvado é que os 

mananciais foram ocupados da pior 

forma possível, em muitos casos com a 

conivência das autoridades, fechando os 

olhos para atuação dos loteadores 

clandestinos. Por sinal, historicamente o 

poder público tem sido aluno aplicado 

das práticas de destruição premeditada 

dos recursos hídricos, adotando como 

matriz conceitual o modelo do 

“torvelinho hídrico”. Nessa modalidade 

de “gestão” as fontes d’água locais são 

brutalizadas, destruídas e devoradas pela 

especulação imobiliária. Daí que regiões 

mais distantes são convocadas para 

matar a sede da metrópole. Nitidamente, 

a região metropolitana paulista reproduz 

um modelo de ressecamento das águas. A 

metrópole, ao se estender, distende suas 

fontes de provimento hídrico, eliminando 

os recursos hídricos mais próximos, 

repassando para regiões mais recuadas o 

ônus do fornecimento do líquido. Assim 

sendo, o resgate de mananciais como 

Billings, Cotia e Guarapiranga 
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constituem, pois juntamente com outras 

políticas efetivas de defesa das águas 

doces, peça fundamental para que a 

metrópole paulista abandone o papel de 

epicentro da crise hídrica, oxigenando 

regiões doadoras como as da Bacia do 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Sem a 

alteração desse mecanismo, nada de fato 

irá mudar a gestão das águas doces 

metropolitanas. 

(In)FORMAÇÃO: É possível 

recuperarmos a água das represas e rios 

que estão secando?  De que forma? 

Quanto tempo levaria para tê-los de volta 

e com o volume de água ideal? 

Prof. Maurício: Claro que sim. 

Estão aí para comprovar as mais diversas 

experiências de reflorestamento levadas 

adiante em países como Quênia, Israel e 

Etiópia. O reflorestamento e a 

preservação das matas ciliares 

contribuem para manter reservas de 

umidade, fundamentais para que os rios 

garantam o essencial de seu débito 

fluvial, mesmo em situações de extremos 

climáticos como os que estamos 

atualmente presenciando. Seria meritório 

comentar que a cidade mineira de 

Extrema, cujos rios abastecem o Sistema 

Cantareira, desenvolveu projeto de 

replantio internacionalmente 

reconhecido. O projeto “Conservador das 

Águas”, lançado em 2007, foi 

extremamente bem-sucedido. 

Remunerando o agricultor para 

reflorestar e salvaguardar o entorno das 

nascentes e cursos d’água, o projeto 

contribuiu para manter a vazão do Rio 

Jaguari, que alimenta o sistema 

Cantareira. Assim, a iniciativa desse 

pequeno município mineiro terminou 

beneficiando a metrópole paulista, que é 

abastecida por ele. Um exemplo a ser 

repetido em todo o País. 

(In)FORMAÇÃO:  Cite algumas 

ações que a sociedade civil pode e deve 

fazer diariamente para preservar os 

recursos hídricos e a boa qualidade da 

água que chega às nossas torneiras. 

Prof. Maurício: É sempre possível 

evocar o célebre ditado: “Sabendo usar 

não vai faltar”, que serve como regra 

geral. Entretanto gostaria de fornecer 

exemplificação mais criativa. Segue uma 

ponderação para fazer pensar. Toda 

propaganda voltada para conscientizar a 

respeito da economia de água apela para 

algumas imagens entronizadas: mãos 

fechando torneiras, advertência para 

ficar pouco tempo no chuveiro etc. O que 

as pessoas não pensam é na quantidade 

de água que é jogada fora junto com os 

alimentos descartados. Logo no começo 

da entrevista, foi frisada a interconexão 

entre recursos hídricos e resíduos sólidos, 

pois não existe produção que não 

pressuponha uma água virtual ou 

embutida. No caso da produção de carne 
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bovina, com base em pecuária extensiva 

de baixo conteúdo técnico, sabe-se que 

são necessários 100.000 litros de água 

para produzir um quilo do produto. Ora, 

outra forma de pensar esse montante 

gigantesco de água virtual e repensar 

formas de economia de recursos hídricos, 

seria recordar que 100.000 litros de água 

é suficiente para uma pessoa tomar 

banho de ducha, durante quatro anos e 

oito meses. Por conseguinte, poupa-se 

mais água deixando de descartar, 

aleatoriamente, meio quilo de carne do 

que se isentando de tomar banho durante 

um ano inteiro. Imagine-se, então, o 

quanto de água que pode ser poupado, 

com uma educação alimentar mais 

equilibrada e em conformidade com a 

cidadania ambiental! 

(In)FORMAÇÃO: Existem 

experiências bem-sucedidas de sociedades 

que enfrentaram problemas com a 

escassez de água e que hoje vivem uma 

situação mais tranquila? 

Prof. Maurício: É interessante 

observar que certas partes do mundo, 

como Califórnia, Espanha e Israel, 

embora assolados pela aridez, nem de 

longe estão ensombrados pela ameaça da 

sede. Isso a despeito de serem territórios 

cujo índice pluviométrico chegue a ser 

muitíssimo inferior ao Nordeste 

brasileiro. Nesse sentido, o geógrafo 

pernambucano Manuel Correia de 

Andrade, relativamente à escassez de 

água em Israel, faz observações que para 

o senso comum seriam surpreendentes. 

Salientava o pesquisador, para dar uma 

ideia do déficit de umidade israelense, 

que no sertão brasileiro, em Cabaceiras, 

na Paraíba, o município mais seco do 

País, chove 259 mm por ano. Pois bem, 

essa quantidade é dez vezes a quantidade 

de chuvas que cai na maior parte de 

Israel. Em síntese: não adianta ter muita 

água e não saber gerenciá-la. O Brasil – 

“país de muitas águas”, na definição da 

Carta de Pero Vaz de Caminha – detém 

12% da água superficial do Planeta. Mas, 

o montante assombroso de água do Brasil 

pode constituir uma ilusão. É insuficiente 

ser agraciado com ótima disponibilidade 

física do líquido. Para garantir que a sede 

não atormente os brasileiros, é necessário 

muito mais: uma administração pública 

que funcione, programas concretos de 

educação ambiental e ampliação do senso 

de cidadania. Caso isso não aconteça, 

vencerão as expectativas pessimistas. Em 

2011, a Agência Nacional de Águas 

(ANA) alertou que na iminência de não 

se realizarem investimentos em sistemas 

de captação e coleta de água, 55% dos 

municípios brasileiros poderão sofrer com 

falta d’água em 2015. É o fantasma das 

torneiras secas ou apagão da água. Então 

temos de enfrentar a desafiante lição de 

casa: transformar o que vem a ser uma 

excelente oferta natural de água, em uma 
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abundante provisão a serviço do bem-

estar de nosso povo. 

(In)FORMAÇÃO: Deixe uma 

mensagem, uma recomendação aos 

educadores do Programa Escola da 

Família sobre o assunto. 

Prof. Maurício: A luta pelo 

equilíbrio ambiental requer a somatória 

dos esforços de muitas pessoas, de muitos 

acervos culturais, histórias e vivências. 

Muitas são as dificuldades, mas nada 

disso interfere nas boas possibilidades de 

sucesso. Lembremos as palavras do 

filósofo francês Edgar Morin, que em Os 

Sete Saberes Necessários à Educação do 

Futuro, comentou: “Na história, temos 

visto com frequência, infelizmente, que o 

possível se torna impossível e podemos 

pressentir que as mais ricas possibilidades 

humanas permanecem ainda impossíveis 

de se realizar. Mas vimos também que o 

inesperado torna-se possível e se realiza; 

vimos com frequência que o impossível se 

realiza mais que o possível; saibamos, 

então, esperar o inesperado e trabalhar para 

o improvável”.  

É isso. Boas Notícias? Lutemos 

por elas! 
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