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Sabesp conecta mais 1,7 mil imóveis 
de São Bernardo à ETE ABC
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Nas próximas semanas, mais 
1.708 imóveis de São Bernardo 

serão conectados pela Sabesp à 
ETE ABC (Estação de Tratamento de 
Esgoto ABC), localizada a cerca de 12 
quilômetros do Centro do município, 
na divisa entre São Paulo e São 
Caetano.

O primeiro trecho do coletor-
tronco Karmann Ghia vai beneciar 
diretamente 6.832 pessoas. As 
obras da Sabesp fazem parte do 
maior investimento já feito em 
saneamento na história do Grande 
ABC, e integram a terceira fase do 
Projeto Tietê de São Paulo, um dos 
maiores programas de saneamento 
executados no Brasil.

Em seu primeiro trecho, o 
coletor-tronco atenderá a região 
compreendida entre a rua 

Jurubatuba, no Centro, até a pista 
Norte (Litoral-Capital) da Via 
Anchieta, na altura da empresa 
Karmann Ghia. Paralelamente, a 
Sabesp trabalha no trecho 2 do 
coletor-tronco. Em uma complexa 
operação de engenharia, os dois 
setores serão conectados entre as 
pistas Norte e Sul da Anchieta.

O coletor-tronco Karmann Ghia 
tem 640 metros de extensão em 
seu trecho 1. A tubulação coleta 
os esgotos nas regiões do Centro, 
Jardim Maria Cecília e das Vilas 
Gonçalves, Lusitânia e Santa Rita 
de Cássia. Além das residências, 
comércios, indústrias, o coletor está 
na área do Pronto Socorro Central de 
São Bernardo.

Entre as ruas beneciadas estão 
a Joaquim Nabuco, das Tulipas, 

Ângela Franchini, Bôrtolo Basso, 
Secondo Mondolin, Elisabete Gross, 
Ana Pimentel, Francisco Adamo, 
das Acácias, Pietro Franchini, Leila 
Gonçalves, Araci Barbosa Horta e 
Ana Pimentel, além de trechos da 
Frei Gaspar e Comendador Carlo 
Mario Gardano. A tubulação também 
atende a avenida das Rosas e as 
praças Antonio Vial, Kasato Maru e 
General José de França Horta.

Já no trecho 1, o coletor-tronco 
Karmann Ghia apresentou um 
desafio à equipe da Sabesp, que 
teve de transpor a movimentada 
rua Jurubatuba em dois pontos 
- próximos às ruas Ítalo Setti, em 
direção à avenida Brigadeiro Faria 
Lima, e Américo Brasiliense, no 
sentido da rua Olavo Gonçalves.

O investimento da Sabesp no 
saneamento básico de São Bernardo, 
parte do Projeto Tietê, é de R$ 88 
milhões. As obras do Programa que 
estão sendo feitas no Grande ABC 
são fundamentais porque são vários 
os ribeirões e córregos da região que 
deságuam no rio Tamanduateí, um 
dos principais auentes do Tietê.

Além de São Bernardo, a Sabesp tem 
executado intervenções também 
nas demais cidades que atende 
no Grande ABC: Diadema, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra. Estão 
sendo instaladas tubulações, novas 
ligações residenciais e ampliada a 
estação de tratamento.
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Fala comunidade!
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“É excelente a ideia de investir em tratamento 
de esgoto. Tenho quatro netos e me preocupo 
com os recursos naturais que ficarão para as 
gerações futuras.”

Shirley Batista da Silva, 
vendedora,  moradora do bairro

 Independência,  São Bernardo do Campo

“A construção de coletores tronco faz bem 
para a saúde de todos, preserva o manancial, 
além de gerar empregos”

Israel Estanislau da Silva, 
ajudante de obras, morador do

 Riacho Grande, São Bernardo do Campo

A construção de coletores tronco é perfeita 
para preservar a natureza da qual precisamos 
tanto. Moro ao lado da Billings e sei o quanto é 
necessária a despoluição dos rios e da represa 
também.

Francisca Maria Ribeiro, 
assistente de logística, moradora do bairro

 Rio Grande, São Bernardo do Campo

Conheço a nascente do Tietê. É lindo ver a 
água limpa brotando. Mas o rio, na cidade, 
infelizmente está morto. Por isso, acho que 
essas obras, mesmo causando transtorno, 
valem muito a pena.

Marileide dos Anjos Aragão, 
dona de casa, moradora do Jardim Helena

Estação de Tratamento de Esgotos- ETE ABC


