
 



ESPECIALISTA NÃO CRÊ NA DESPOLUIÇÃO TOTAL DO TIETÊ 1

ENTREVISTA COM MAURÍCIO WALDMAN 2

O Jornal Primeiro Argumento ouviu o professor Maurício Waldman, sociólogo pela Universidade
de  São  Paulo  (USP),  sobre  o  Projeto  Tietê.  Waldman  é  especialista  na  área  ambiental,  com
mestrado em Antropologia (USP) e, doutorado em Geografa (USP). Sua Tese de Doutorado está
centrada na questão urbana e dos recursos hídricos, tendo por cenário a Região Metropolitana de
São Paulo.

Primeiro Argumento: O Senhor é contra ou a favor do projeto tetêê 

Professor  Maurício  Waldman:  O projeto apresenta diversas  proposições  tecnicamente
procedentes, caso das estações de tratamento de esgoto. Entretanto, é uma inverdade
colocar que o projeto resolverá de fato o problema da poluição do Rio Tietê. Creio que
apenas uma compulsão eleitoreira poderia justicar um veredicto com este peril. Fazer
retroagir a poluição do Tietê implica na realidade na despoluição dos córregos cujas águas
deságuam neste rio. Porém, isso é pratcamente impossível. Ressalve-se que grande parte
da rede hídrica metropolitana está, como lembra a arquiteta Emília Rutkowski, totalmente
“envelopada” e ademais, ambientalmente comprometda até dizer chega. Como assinala
outro estudioso, o geógrafo Aziz Ab’Saber, o problema do Tietê não poderá ser resolvido
caso se mantenha a dissociação do projeto com a questão da recuperação dos córregos,
que constantemente abastecem o rio com efuentes contaminados. Quem diz que um dia
será possível nadar no rio e beber sua água ou é mentroso, louco ou ingênuo. Certo é que
Luiz Antônio Fleury, o ex-governador do Estado de São Paulo, por pura demagogia disse
acreditar nesta possibilidade. Todavia, infelizmente não faltam aqueles que acreditam em
fabulações. Até o jornalista Gilberto Dimenstein foi seduzido por esta mitologia. Em suma,
o Projeto Tietê é basicamente um projeto de saneamento básico. Projeto de despoluição é
conceitualmente algo muito mais amplo e complexo. Na realidade, os cursos d’água da
Bacia  do  Alto  Tietê  contnuarão  a  captar  a  poluição  difusa  da  região  metropolitana,
tornando difcil imaginar algo mais do que uma higienização muito precária do curso do
rio, mas em hipótese alguma uma real recuperação ambiental. 
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Primeiro Argumento: Foi válido investr 1,1 bilhão de dólares na 1ª etapa do projetoê

Professor Maurício Waldman:  Como se sabe, nessa etapa, que se estendeu de 1992 a
1998,  o  projeto  voltou-se  para a  construção  de  três  grandes  estações  de tratamento,
impedindo, de acordo com dados da SABESP, que 550 milhões de litros de esgotos fossem
despejados na rede hídrica da metrópole paulista. Existem também dados que evidenciam
como resultado desta empreitada, que os índices de coleta se expandiram sensivelmente,
passando de 70% para 80% no período entre os anos 1992-1998. O tratamento, neste
mesmo  período,  passou  de  24%  para  62%.  Consequentemente,  a  “língua  negra”  de
poluição  que  tomava  conta  do  vale  do  Tietê,  recuou 120 quilômetros.  Muitos  órgãos
governamentais anunciaram inclusive em tom laudatório que os peixes retornaram em
várias  partes  do  rio,  as  quais  haviam deixado de  frequentar.  Contudo,  recorde-se  em
primeiríssimo  lugar  que  estas  obras  foram  executadas  somente  quando  se  tornou
impossível para o poder público manter-se impassível frente a desastrosa situação à qual
chegaram  as  águas  de  superfcie  da  Grande  São  Paulo.  Foi  antes  o  clamor  público,
basicamente alavancado pelo movimento ambientalista,  que pressionou as autoridades
até o ponto em que a intervenção tornou-se inevitável. Em segundo lugar, embora estas
obras  tenham contribuído  para  garantr  alguma melhoria  nas  águas  metropolitanas,  a
qualidade destas tem, no entanto, piorado ano a ano em razão da falta de planejamento
do crescimento urbano e da carga cada vez maior e mais diversiicada de poluentes. Os
famosos  peixinhos  que  retornaram ao  rio  são  em muitos  casos  peixes  genetcamente
alterados, concentrando quantdades inaceitáveis de metais pesados e outras substâncias
nocivas à saúde. Água que deixou de ser turva não signiica necessariamente água de boa
qualidade. Em terceiro lugar, retomando o que já coloquei, o projeto possui uma interface
altamente estetcista, que estruturalmente não resolverá de fato a questão da poluição.
Não é canalizando o rio, plantando árvore na margem e fazendo espetáculo de luz que
este problema será resolvido. Certamente, alterar a percepção que a população tem deste
curso de água é um aspecto importante, mas em absoluto seria tecnicamente suiciente.
Em  quarto  lugar,  recorde-se  que  a  SABESP  ainda  se  defronta  com  outros  problemas
crônicos que diicilmente conseguirá resolver, como por exemplo, as perdas do sistema de
distribuição, que assumem uma dimensão decididamente surrealista. Creio que o trabalho
da SABESP deva ser avaliado pela população na sua acepção estrutural e no conjunto da
atuação desta empresa, que em princípio, é de natureza pública, e não unicamente nos
termos do Projeto Tietê. Mais ainda, devemos analisar a interconexão do projeto com
outras polítcas governamentais, partcularmente as voltadas para o gerenciamento dos
resíduos  sólidos  e  da  matriz  energétca,  com as  quais  a  qualidade da  água doce está
intmamente associada.
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Primeiro  Argumento:  Na  1ª  Etapa  do  projeto  foram  criadas  as  ETE  (Estações  de
Tratamento  de  Esgotos).  Na  opinião  do  senhor,  Qual  é  a  efcácia  real  das  ETEs  no
combate à poluiçãoê

Professor  Maurício  Waldman:  Vamos  primeiramente  recordar  que  a  proposição  e  a
concepção  da  construção  de  grandes  ETE’s  visando  tratar  o  esgoto  gerado  na  Região
Metropolitana de São Paulo procede de várias décadas atrás, dos anos 1970-80 ou mesmo
antes, sendo que somente no início dos anos 1990 é que se entabulou a construção destes
equipamentos. Neste sentdo as obras chegaram tarde, visto que a situação de gravidade
já estava explicitada bem antes. Por exemplo, a ETE do ABC, que atende uma região com
ponderável concentração industrial e com enorme lançamento de efuentes foi concebida
nos anos 1970 e somente entrou em operação em 1998. Isto apesar da questão ambiental
no Grande ABC Paulista estar intmamente associada à qualidade das águas da Represa
Billings, um dos reservatórios voltados para matar a sede dos metropolitas. Recorde-se
também que as ETES são altamente eicientes na diminuição da Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO) e na retrada dos sólidos em suspensão, alcançando a cifra de 90%. Ainda
assim,  a  questão preocupa de um ponto de vista  ambiental,  pois  10% de substâncias
estranhas diluídas na água já é um fato de alta gravidade se pensarmos a proporção de
contaminação das águas de escoamento supericial da metrópole. É importante também
recordar que nos dias que correm, é cada vez mais difcil separar, mesmo abstratamente, a
questão  dos  recursos  hídricos  da  referente  aos  resíduos  sólidos.  Em  outras  palavras,
resíduos de toda ordem terminam de um modo ou de outro contribuindo para a poluição
generalizada das águas. É o que ocorre, por exemplo, por ocasião das chuvas de verão,
cujas águas torrenciais “lavam” a cidade e carregam toneladas de detritos contaminados
para a calha fuvial. Outro aspecto no qual as questões relacionadas com a água e o lixo se
entrecruzam é,  por  exemplo,  o lodo gerado pelas  ETEs.  O lodo residual  resultante  da
puriicação  das  águas  servidas  nas  Estações  de  Tratamento  de  Esgoto  segue  para  os
aterros ou incineradores, e isto, em enorme quantdade. A ETE de Barueri, por exemplo,
cuja capacidade de tratamento foi, aliás, ampliada pelo Projeto Tietê - passando de 7.000
para 9.500 litros de esgoto por segundo - consttui caso emblemátco. De acordo com
dados da própria SABESP, a ETE de Barueri despacha cerca de 250 toneladas de lodo todo
o santo dia. O descarte destes volumes é, portanto um ponto nevrálgico. Sem contar que a
disposição inal do lodo chega a perfazer 60% do custo operacional de toda a planta de
puriicação, o grande volume de material contribui para abreviar a vida útl dos aterros
sanitários, já abarrotados de resíduos sólidos domiciliares. Inexoravelmente, a expansão
do tratamento do esgoto irá induzir grande ampliação dos volumes encaminhados aos
aterros. De resto, estampando a artculação existente entre o temário da água e o do lixo,
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a carência de espaços nos aterros tem sustentado denúncias persistentes de disposição
irregular do lodo residual, inclusive em áreas de proteção aos mananciais.

Primeiro Argumento: A 2ª Etapa tem data prevista para 2007. A SABESP em conjunto
com a CETESB conseguirão concluir as obras até este prazo estpuladoê

Professor Maurício Waldman: Bem, é bem difcil que eu possa responder com eiciência
esta  pergunta,  até  porque  não  sou  um  quadro  técnico  ou  administratvo  da  SABESP.
Aparentemente as obras estão caminhando em ritmo acelerado e ao menos observando
de fora,  tudo indica  que  o  a  segunda etapa,  mesmo ocorrendo algum atraso,  irá  ser
completada. Porém, vamos lembrar que mais importante do que a conclusão das obras
será  a  contnuidade  administratva  necessária  para  manter  e  garantr  a  eiciência  do
projeto. Faz alguns meses, por exemplo, o próprio governador Geraldo Alckmin declarou
que será necessária muita determinação administratva para manter o fuxo do rio Tietê,
um caudal totalmente canalizado, livre da deposição de detritos, que ao que tudo indica,
contnuará.

Primeiro Argumento: Segundo a SABESP, a qualidade de vida dos moradores as margens
rio Tietê, melhorou muito. O Professor nota essa mudançaê

Professor Maurício Waldman: Existe a opinião da SABESP, mas existem outras opiniões e
outras avaliações. A opinião da SABESP interessa por consttuir um laudo proveniente de
uma companhia de grande importância estratégica. Recordemos que a SABESP é a maior
empresa pública de água do mundo. Mas, as chamadas empresas públicas no Brasil são
altamente corporatvas, como assim também o são a universidade pública e as gestões
governamentais. Ora, como esperar que a SABESP emita um julgamento diferente do que
tem divulgado? Certo é que o projeto melhorou a qualidade do rio em diversas interfaces.
Acredita-se que até 2007, haverá, por exemplo, redução em mais de 40 quilômetros do
trecho poluído do rio. Contudo, até que ponto isto signiica o retorno de um padrão de
excelência para as águas supericiais da metrópole? Eu gosto sempre de recordar que em
um mundo em que a poluição caminha a passos de gigante, os parâmetros de qualidade
ambiental se ampliam horizontalmente e se aprofundam vertcalmente. Ou seja: são cada
vez mais numerosos e complexos. Neste sentdo, embora não me posicione propriamente
contra o projeto, é inevitável aferir que sua execução está na realidade apenas correndo
atrás do prejuízo e que as melhorias reais solicitam a radicalização da intervenção e a
democratzação da qualidade ambiental. Cabe aqui uma indagação certeira: Terá a SABESP
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predisposição em incorporar de fato esta preocupação? Trata-se de uma pendência a ser
conferida…

Primeiro Argumento:  Quem mais  prejudica  a poluição nas  águas:  a  população ou as
indústriasê

Professor Maurício Waldman:  Nos termos em que você está colocando sua indagação
certamente são as indústrias. Mas veja que o principal responsável pela poluição é de uma
forma ou de outra o Estado. A responsabilidade do aparato de Estado é muito grande.
Embora paradoxalmente o Estado seja o grande espaço de controle da questão ambiental
e da gestão desta problemátca,  o fato é que o aparato estatal  tem enfraquecido sua
atuação, até por conta da ideologia explícita nas máximas em defesa do “Estado mínimo”.
Entretanto, como lembra a cientsta polítca australiana Lorraine Elliot, a resolução das
questões  ambientais  solicita  um Estado forte  e  não  fraco,  e  mais  ainda,  amplamente
democratzado. Apenas desta forma o Estado se tornará realmente público e poderá ser o
espaço gerenciador de uma solução integrada, artculando os órgãos estatais, a população
em geral e as empresas. Precisamos de soluções que consolidem alianças entre os diversos
setores e não de polítcas públicas que acirrem desigualdades ou iquem reproduzindo
mitos politqueiros, tão a gosto dos gestores estatais. Caso isto não ocorra, sinceramente
não sei que tpo de Planeta teremos à nossa disposição e das gerações futuras. Como não
é possível para mudar de Planeta, que seja então a relação com a natureza a prioridade da
transformação. Transformação esta da qual nenhum de nós pode se furtar.
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1 Especialista Não Crê na Despoluição Total do Tietê  é uma entrevista de concedida
pelo Professor Maurício Waldman para os jornalistas Bruno Santos e Carolina Sônego,
publicada pelo Jornal Primeiro Argumento, de Osasco (SP), nº. 11, páginas 6, edição de
Maio de 2006.  A  presente edição da entrevista  foi  reformatada por  intermédio da
Editora Kotev (Kotev ©), para ins de disponibilizar este material em Formato PDF na
página  especíica  da  Série  Recursos  Hídricos  na  Home-Page  Maurício  Waldman  -
Textos Masterizados (Link: htp://mwtextos.com.br/serie-recursos-hidricos/), trabalho
editorial que contou com a Assistência de Editoração e Tratamento Digital de Imagens
do  webdesigner Francesco Antonio Picciolo, E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,
Home-Page:  www.harddesignweb.com.br.  Autorizada  a  citação  e/ou  reprodução de
Especialista Não Crê na Despoluição Total do Tietê desde que em conformidade com o
padrão modelar que segue: WALDMAN, Maurício. Especialista Não Crê na Despoluição
Total do Tietê. Entrevista concedida para os jornalistas Bruno Santos e Carolina Sônego,
do jornal Primeiro Argumento, nº. 11, página 6, edição de Maio de 2006. Osasco (SP):
Primeiro Argumento. 2006.
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 diversiicada, com contribuições
nas  vertentes  da  antropologia,  geograia,  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 atvamente 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 Hidrográica, 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 Expectatias 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:  Tecnichal,  Conceptual  and  Eniironmental  Aspects,
paper com  foco  na  gestão  das  águas  doces  na  Grande  São  Paulo,  capítulo  56  da
coletânea Sustainable Water Management in the Tropics and Subtropics: Case Studies
(Coedição Brasil-Alemanha), a maior iniciatva editorial global no campo dos estudos
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das águas doces. Também no ano de 2011, Waldman partcipou como especialista no
programa Água: O Mundo e um Recurso Precioso, 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  Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Matriz
Energétca: Notas Conceituais, Metodológicas e Gestão Ambiental, parte da coletânea
“Polítca Nacional de Resíduos Sólidos e suas Interfaces com o Espaço Geográico: Entre
Conquistas e Desaios” (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 Geograia
Econômica (USP, 1983),  Mestre em Antropologia (USP,  1997),  Doutor em Geograia
(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 biográica 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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