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Obras de esgoto melhoram qualidade de vida 
dos moradores de Itapecerica da Serra

ABAStEcImEntO
dE águA rEgulArIzAdO

A Sabesp trabalha para garantir cada 
vez mais qualidade de vida aos mora-
dores de Itapecerica da Serra, tanto em 
curto prazo, atendendo a população no 
momento presente, como para garantir o 
saneamento básico das futuras gerações.

Para os bairros Jardim Jacira e Branca 
Flor, por exemplo, foram entregues impor-
tantes obras que regularizaram o abaste-
cimento de água, e estão em fase final de 
obras diversas ações para implementar e 

governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Jardim Jacira e Branca Flor

Recentemente foram entregues diver-
sas melhorias para a região que permiti-
ram regularizar o abastecimento de água. 
Os investimentos incluíram a construção 
da terceira etapa da Estação de Tratamen-
to de Água (ETA) Embu-Guaçu para au-
mento da oferta de água e obras para a 
criação do novo setor de abastecimento 
Jacira – contemplando a construção de 
dois novos reservatórios que beneficia-
ram a região, um no próprio Jardim Jacira 
e outro no Jardim Campestre.

A empresa investiu ainda em insta-
lação de equipamentos para controlar 
a pressão das redes com o objetivo de 
garantir o abastecimento e evitar as per-
das por vazamentos e troca preventiva 
das tubulações de ramais residenciais. 
Além disso, periodicamente milhares de 
quilômetros de tubulações passam por 
pesquisas de vazamentos não-visíveis 
com a utilização da mais alta tecnologia 
existente no setor de saneamento.

ampliar o sistema de esgotamento sanitá-
rio destes locais. 

O projeto todo contempla 7,7 km de 
grandes tubulações (coletores-tronco), 
duas estações de bombeamento e 57 km 
de redes coletoras na região e grande par-
te da infraestrutura já foi instalada.

Quando concluídas todas as obras, os 
esgotos serão encaminhados para a Esta-
ção de Tratamento de Esgotos (ETE) Ba-
rueri, localizada a cerca de 40 km de dis-
tância. As obras de coleta e tratamento de 
esgoto na região do Jardim Jacira e Jardim 
Branca Flor, beneficiam ainda os bairros 
Analândia, Jardim Horacina, Mombaça-
-Crispim e Santa Júlia. 

No momento, as obras estão em fase 
final de ajustes e reparos para seu pleno 
funcionamento e no primeiro semestre 
de 2018 deverão ser realizadas as ligações 
domiciliares de esgoto, etapa em que será 

muito importante a participação dos mo-
radores, com relação ao correto uso das 
redes e providências nas instalações inter-
nas dos imóveis para receber as ligações.

Além da melhoria da infraestrutura ur-
bana, a iniciativa vai melhorar a qualidade 
de vida e garantir mais saúde para os mora-
dores de Itapecerica.  A coleta e tratamento 
do esgoto ajudam a reduzir a mortalidade 
infantil e a prevenir diversas doenças.

Estação Elevatória de 
Esgoto Branca Flor
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Apesar de terem outra função, a pia 
da cozinha e o vaso sanitário acabam 
sendo utilizados como lata de lixo em 
muitas residências. Restos de comida, 
óleo e muitos outros resíduos que deve-
riam ir para a coleta de lixo descem ralo 
abaixo, juntam-se com papel higiênico, 
fio dental e cabelos e entopem causam 
danos à rede coletora de esgoto. O re-
sultado é a volta do esgoto para dentro 
de casa ou para as ruas.

A ligação indevida de água de chu-
va às redes de esgotos é outro motivo 

Assim que as obras 
estiverem concluídas, 

técnicos da Sabesp 
passarão em sua 

residência para informar 
as providências que devem 

ser tomadas para efetuar 
a ligação à rede, caso seu 

imóvel ainda não esteja 
conectado, portanto não 

é necessário procurar a 
Sabesp neste momento.

Dicas de bom uso da rede coletora de esgotos

Cuidados diários

a sabesp está fazendo a parte dela.  
Você, morador, precisa fazer a sua!

que sobrecarrega nas tubulações de es-
goto. Estruturadas para receber somen-
te efluentes pequenos e momentâneos, 
como descargas e descartes de pia e tan-
que, se o morador lança água de chuva 
na rede de esgoto, ocorrem danos como 
o retorno do esgoto para dentro do seu 
imóvel e dos vizinhos. 

De acordo com o Estado de São Pau-
lo, o Decreto n˚ 5.916/75, e Lei Munici-
pal 2070/2010, a tubulação de esgoto 
é construída para conduzir resíduos do 
vaso sanitário, chuveiro, pias e tanque. 

Já a saída pluvial, de responsabilida-
de da prefeitura, recebe a chuva e a 
água de lavagem que escoa por ralos 
e calhas. As saídas devem ser separa-
das para que o esgoto seja enviado 
para tratamento e as águas pluviais 
sejam encaminhadas para córregos 
e rios. 

Em caso de dúvidas relacionadas à 
rede de esgoto, o cliente pode entrar 
em contato com a Sabesp pela Central 
de Atendimento, no número 195. A li-
gação é gratuita.

Usar ralos, grelhas e 
sifões nas pias

e tanques

Não ligar as calhas de 
água de chuva às
redes de esgotos

Recolher o resto de óleo de cozinha em recipientes 
descartáveis e entregar em locais de reciclagem. 

Nunca descartar óleo de cozinha na pia. 

Limpar frequentemente
os ralos dos banheiros

e lavanderias

Não jogar bitucas de cigarro, fio dental, 
absorventes, preservativos e pedaços de pano

no vaso sanitário ou no ralo da pia

Antes de lavar a louça, 
limpar os restos de 

comida e jogar no lixo

Ter a caixa de gordura 
instalada e limpá-la

com frequência


