
MITOS E VERDADES SOBRE A ÁGUA

CULTURA VERDE! - Waldman, é verdade que a água vai acabar?
Maurício Waldman - Bom, primeiramente existem três mitos sobre os recursos hídricos. Um deles é pensar que este 
volume é o mesmo. O segundo mito é imaginar que a distribuição é igual e que sempre foi assim. O terceiro é achar 
que a água está acabando. Isso é uma bobagem.

CULTURA VERDE! - Desta forma, o volume de água na Terra não é o mesmo?
Maurício Waldman - Ele tem variado na escala de tempo geológico, mas não na escala do tempo histórico. Se 
pensarmos num lapso de milhões de anos, está entrando água na Terra pelos meteoritos. Existe água ET no planeta. 
Cada meteorito faz uma inserção de um pequeno volume de água. Também entra água do magma. O magma é 
pastoso e na medida em que resfria, libera água, que são chamadas águas juvenis. É uma fração mínima, mas na 
escala de milhões de anos é outra história...

CULTURA VERDE! - Então não existe chance da água ter fim?
Maurício Waldman - Na verdade, o que acontece é que a poluição dos recursos hídricos é muito superior hoje em dia 
do que a capacidade de depuração do sistema de renovação natural. Então, é nesse sentido que água está com seu 
fornecimento  comprometido.  Agora falar  que  ela  está  acabando,  é  uma bobagem. Inclusive  se você pensar  em 
algumas questões relacionadas ao seu uso, 70% da água do mundo, por exemplo, é consumida pela agropecuária, 
20% pela indústria e apenas 10% é uso residencial.

CULTURA VERDE! - Existe como melhor aproveitar o uso da água na agropecuária?
Maurício Waldman - Sim, se for poupada 10% da água da agricultura, que é perfeitamente inteligível e plausível, 
então está sobrando água no mundo. Desde que haja uma maior eficiência nos sistemas de irrigação, por exemplo.

CULTURA VERDE! - Como fica a questão da água nas grandes cidades?
Maurício Waldman - A questão é mais pertinente ainda, porque a população vai ao banheiro e usa água tratada para 
empurrar dejetos. Isto é discutível, pois já existem sistemas secos hoje em dia. Existem pessoas que trabalham com 
pesquisas para acabar com essa história, que é um absurdo. Animal algum polui a água que ele mesmo bebe. Mas 
que água eu posso usar? Simples, use água da chuva. Aliás, se você fizer captação de água da chuva, já melhora o 
problema da enchente, porque impede que ela chegue ao sistema de escoamento artificial. Dizer que assim iremos 
acabar com as enchentes é retórico, mas diminuiria sem dúvida alguma.

CULTURA VERDE! - Mas o que falta hoje para a população de uma grande cidade, como São Paulo, começar a 
captar a água da chuva?
Maurício Waldman - Captar água da chuva não é tão simples. Primeiro que já temos todo um sistema urbano que foi 
montado  para  não  captar  dessa  forma.  No  entanto,  José  Serra,  na  gestão  da  prefeitura,  aprovou  uma lei,  que 
estabelece  que  as  construções  novas  deverão  ter  um sistema de  captação  de  água  pluvial.  Portanto  podemos 
resolver ao longo do tempo.
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Maurício  Waldman  é  ambientalista,  com  formação  em  sociologia,  antropologia  e 
geografia. Autor de diversos livros e artigos acadêmicos na área ambiental e também 
colunista do site Cultura Verde!, Waldman conversa nesta entrevista exclusiva, sobre 
um dos assuntos de que mais gosta: Água.



CULTURA VERDE! - Qual é o melhor sistema utilizado para escoamento de dejetos atualmente?
Maurício Waldman - É a caixa acoplada, que usa 6 litros. A válvula hidra, por outro lado, usa 30 litros. A Cidade do 
México, tem um problema surreal de abastecimento. Está metrópole extrai água, hoje em dia, há mais de mil metros 
de profundidade e capta água de superfície a 400 km de distância.  Há alguns anos atrás eles mudaram todo o 
sistema, com o apoio do Estado. Trocaram o sistema de válvula hídrica para o sistema de caixa acoplada. Como 
resultado,  a  cidade  ganhou 30  metros  cúbicos  de  água  por  segundo.  O fornecimento  é  o  mesmo.  Contudo,  é 
extremamente possível fazer o uso mais apropriado do recurso usando água da chuva, por exemplo.

CULTURA VERDE! - Qual a importância da educação brasileira nessa história?
Maurício Waldman - A educação está completamente incorreta, porque estimula as pessoas a pensarem de forma 
errada. As propagandas falam somente de fechar a torneira. Mas a pergunta é: será que você resolve o problema só 
com isso? Essa é a questão. Como estava falando, 70% da água do mundo vai para produzir comida. Essa água é 
chamada de “água virtual”, que você não vê, mas ela está agregada a todo ciclo produtivo. Para produzir 1 Kg de pão 
são gastos 900 litros de água. O milho utiliza 1.300 litros. O campeão é o Kg da carne de boi, que consome 100 mil 
litros de água. Não é a toa que o Brasil exporta papel, carne bovina e soja. Isso só é possível porque é um país com 
riqueza de recursos hídricos, desperdiça-se muita água ao desperdiçar alimentos. O Brasil é campeão nisso, chega 
parecer  brincadeira  o  que  se  estraga  de  comida  nesse  país.  Das  laranjas,  10  a  15% é  deixado  estragar;  são 
desperdiçadas 30% das hortaliças; vão para o lixo 31% dos grãos, como feijão, milho; perde-se 75% do leite. Dá para 
continuar assim?

Estes e muitos outros dados de interesse constam na Tese de Doutorado USP de Maurício Waldman, Água e 
Metrópole: Limites e Expectativas do Tempo. Acesse em:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-20062007-152538/
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