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Marussia Whately, 44 años, arquitecta y urbanista, especialista en gestión de 

recursos hídricos y saneamiento. Coordinó el "Programa Mananciais de São 

Paulo" del Instituto Socioambiental entre 2003 y 2009. Integró el equipo del 

Instituto Democracia e Sustentabilidade y coordinó la campaña 

#florestafazadiferenca (entre 2009 y 2011).  

Apoyó la estructuración del Programa Municipios Verdes en 100 municipios del 

estado do Pará (region norte del Brasil) como consultora del IMAZON en 

proyecto apoyado por la Climate and Land Use Alliance. (Mayo de 2012 a 

Agosto de 2014).  

Es ideóloga de la "Aliança pela Água", red con más de 70 organizaciones de la 

sociedad creada en 2014 para enfrentar la crisis hídrica de São Paulo. En el 

año 2016 publicó el libro, "Século da Escassez. Uma nova cultura de cuidado 

com a água: impasses e desafios".  

En 2017 publicó los resultados de su investigación sobre "governança da água 

doce, segurança hídrica e municípios" 

 

Links 

 

-"O Município e a governança da água: Subsídios para a agenda municipal de 

cuidado com a água", Organização: Marussia Whately, Investigación: Estela 

Maria Souza Costa Neves e Marussia Whately. Aliança pela Água. Abril 2017.  

https://www.aliancapelaagua.com.br/wp-content/uploads/2017/04/relatorio-

municipios.pdf 

 

-"Governança da água doce: moldura jurídico-institucional nacional, 2016". 

Organización: Marussia Whately, Investigación: Estela Maria Souza Costa 

Neves. Aliança pela Água. Abril 2017.   

https://www.aliancapelaagua.com.br/wp-content/uploads/2017/04/relatorio-

governanca.pdf 

https://www.aliancapelaagua.com.br/wp-content/uploads/2017/04/relatorio-municipios.pdf
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-Municipalities and policies against deforestation in the Brazilian Amazon”. 

Estela Maria Souza Costa Neves e Marussia Whately. Revista Novos Estudos, 

Edição 106, CEBRAP, Dezembro de 2016. Disponível em:  

 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/1648 

 

-Libro “Século da Escassez. Uma nova cultura de cuidado com a água: 

impasses e desafios”.  

 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=35053 

 

-“Desafios urgentes para a água no Brasil“. Marussia Whately, Nexo Jornal, 06 

de agosto 2016. disponível em:  

 

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2016/Desafios-urgentes-para-a-

%C3%A1gua-no-Brasil 

 

-10a edição do “The Brazil Summit” da Revista The Economist: integrante do 

Painel “Solving the water crisis: How did the ‘Saudi Arabia of water’ run so 

dry?”. Demais integrantes: Jerson Kelman, Presidente SABESP); Amir Peleg, 

Fundador e CEO da TaKaDu Ltd.; mediação Jan Piotrowski, editor-chefe da 

The Economist em São Paulo. (outubro de 2015).  

 

http://www.economist.com/events-conferences/americas/brazil-2015/agenda 

 

-“Vamos falar sobre crise da água”. Artigo publicado na seção 

Tendências/Debates em 07 de agosto de 2015. disponível em: 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/08/1665549-vamos-falar-sobre-a-

crise-da-agua.shtml 

 

-Entrevista para Jornal Folha de São Paulo (08 de dezembro de 2014). 

Disponível em:  
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1559141-para-urbanista-sao-

paulo-deve-economizar-agua-e-nao-fazer-represas.shtml 

 

-Entrevista no “Diálogos com Mário Sérgio Conti” em 30 de outubro de 2014. 

Disponível em:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GiyO-Io8dkU 

 

-Programa Municípios Verdes: Lições Aprendidas e Desafios para 2013/2014. 

Link para publicação:  

 

https://goo.gl/m9ETio 
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