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GOVERNO DO ESTADO 

“Acho fantástica esta obra para 
Itapevi. É um empreendimento que 
a população não está vendo, mas 
que terá grande amplitude e 
repercussão, trazendo muitos 
benefícios para as atuais e futuras 
gerações. É saúde e a qualidade de 
vida para todos os moradores de 
nosso município.”

Pastor Ozéias de Oliveira Queiroz
Líder comunitário do Chácara Santa Flora

Agora chegou a 
vez de Itapevi. 
Aqui tem Sabesp

Construção de novo sistema

de esgotos em Itapevi

Itapevi ganha muito 

com o novo sistema

A Sabesp trabalha dia e noite para 
melhorar o saneamento básico em 
todos os seus municípios atendidos. 
Em Itapevi, as obras do Programa 
de Despoluição do Tietê (3ª Etapa) 
incluem a construção do 
s istema de esgotamento 
sanitário São João do Barueri, 
que vai levar todo o esgoto do 
município para tratamento na 
Estação de Barueri. 

O sistema de esgotamento sanitário já 
está trazendo ganhos para a qualidade 
de vida da população e recuperação do 
meio ambiente na região, contribuindo 
para as metas de universalização do 
saneamento no Estado de São Paulo e 
para a despoluição do Rio Tietê.

Obras Concluídas:

Sabesp investe mais de 

R$ 31 milhões em Itapevi

Novas Obras: 

Mais R$ 15 milhões investidos

São mais de 11 km de tubu-
lações de grande porte 
que beneficiam mais de 
30 mil pessoas dos 
bairros, elevando os 
índices de tratamento 

dos esgotos coletados de 
zero para 15%. Os investi-

mentos realizados superaram 
os R$ 31 milhões.

Até dezembro de 2013, a Sabesp vai 
construir e entregar 7,4 km de 
tubulações complementares. O em-
preendimento receberá recursos que 
irão superar R$ 15 milhões e beneficiar 
mais de 96 mil pessoas de Itapevi, além 
d o s  m o r a d o r e s  d e  
Jandira e Barueri. 
D e p o i s  d e  co n -
cluídas as obras, 
Itapevi terá mais 
de 50% de trata-
mento de todo o 
esgoto coletado 
na cidade.

Parte das obras já está pronta. É a Sabesp levando 
qualidade de vida o mais rápido possível para Itapevi.

Itapevi conta com a Sabesp, confira 

os  bairros beneficiados: Jd. Itápolis, 
Jd. Itaparica, Jd. Hokkaido. Gleba ABC, 
Jd. Maria Cecília, V. Nova Itapevi, Jd. 
Portela, Jd. São Carlos, Jd. Sorocaba, Jd. 
Santa Cruz, Jd.  Petrucci, Jd. Paulista, Pq. 
Santo Antonio, Pq. Suburbano, Jd. 
Rosemary, Chácara Santa Flora, V. 
Esperança, Sítio Itaguassu, V. Santa Rita 
e V. São Francisco.

mais de 126 mil

pessoas beneficiadas

R$ 46 milhões

em Itapevi

Fala comunidade!
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Em 1992, mais de 1 milhão de pessoas participaram de um abaixo assinado para 
exigir providências do Governo na despoluição do rio. Foi o maior abaixo 
assinado da história do Brasil. Quase 20 anos depois, avanços e obras foram 
realizados e há finalmente uma esperança de, até o final da década, a vida 
aquática retornar ao Tietê em seu trecho urbano.

www.projetotiete.com.br www.facebook.com/tietevivo

Fala comunidade!

O Rio Tietê possui uma grande importância para a história e para São Paulo. Com o crescimento urbano, seus trechos foram 
alterados, marginais foram construídas ao seu redor e muito esgoto e outros tipos de poluição foram lançados, ocasionando sua 
degradação. Com o trabalho desenvolvido, foi possível construir estações que recebem os esgotos coletados e os devolvem 
tratados ao meio ambiente. Os benefícios já foram notados no Interior do Estado, com a redução da mancha poluidora e o 
retorno da pesca, o que comprova a importância das obras de saneamento no desenvolvimento econômico e social.

PRIMEIRA ETAPA 

(1992-1998)

�Investimento: US$ 1,1 bilhão;

�Construção das estações de 
tratamento de esgotos (ETEs) 
ABC, Parque Novo Mundo e São 
Miguel;

�·Ampliação das ETEs Suzano e 
Barueri (esta última se tornando 
a maior unidade de tratamento 
de esgotos da América Latina;

�Ampliação da coleta de esgoto 
de 70% para 80%;

�Ampliação do tratamento de 
esgoto de 24% para 62%;

�Melhoria da água na bacia do 
Alto Tietê.

SEGUNDA ETAPA 

(2000-2008)

�Investimento: US$ 500 milhões;

�Construção do Emissário 
Pinheiros, com 60 Km de extensão 
entra a região da represa Billings e 
a ETE Barueri;

�Instalação de 1,5 mil km de 
tubulações e 290 mil novas 
ligações de esgoto doméstico;

�Ampliação da coleta de esgoto de 
80% para 64% e do tratamento de 
esgotos de 62% para 70%;

�Melhoria da água na represa 
Billings;

�Recuo da mancha poluidora em 
160 km (de Barra Bonita para Salto)

TERCEIRA ETAPA 

(2009-2015)

�Investimento: US$ 1,05 bilhão;

�Instalação de 1,8 mil km de 
tubulações;

�200 mil novas ligações de esgoto 
doméstico;

�Aumento da capacidade de 
tratamento das ETEs em 7,4 mil 
litros por segundo;

�Ampliação da coleta de esgoto 
de 84% para 87%;

�Ampliação do tratamento de 
esgotos de 70% para 84%;

�Ausência de odor e presença de 
vida aquática em toda a extensão 
do Rio Tietê.

QUARTA ETAPA 

(2013-2018)

�Investimento: US$ 1,9 bilhão 
(atualmente em negociação);

�Obras de expansão de redes e 
nova ampliação de ETEs;

�Objetivos: 95% de coleta e 
100% de tratamento do esgoto 
coletado;

�Universalização do 
saneamento na Região 
Metropolitana de São Paulo.

Concluída em
andamento

em
planejamento

Concluída

“Se é para melhorar, merece nosso 
apoio. Todo o recurso que venha 
para o município no sentido de 
trazer melhoria para a saúde e  
qualidade de vida para nossos 
cidadãos precisa ser apoiada.”

Débora Balmant
moradora da 

Vila São Francisco

“A obra é importante porque o 
cheiro é insuportável. É algo que 
tem de vir o mais rápido possível, 
fazendo com que as crianças do 
nosso bairro não corram mais 
riscos.”

Sonia Regina Cardoso
líder comunitária da 

Vila Esperança 

Projeto Tietê: beneficiando você e as comunidades de Itapevi

Você sabe a importânciado esgoto do seu imóvel estar conectado à rede da Sabesp?
A ligação de esgoto da Sabesp protege o que tem mais valor para você: o bem-estar e a saúde da sua família. 

Afinal, quem mora ou utiliza imóvel ligado à rede coletora tem mais qualidade de vida e ainda preserva o meio 
ambiente. Se o imóvel não estiver conectado à rede, solicite já sua ligação.


