
São Bernardo do Campo -  Edição 51 - jun2014 | www.sabesp.com.br/sabespnoseubairro

sabespnoseubairro
informativo

Em obra complexa, Sabesp instala
coletor em travessia da Anchieta
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Muitas das obras de 
saneamento que a Sabesp 

vem executando em São Bernardo, 
como parte do Projeto Tietê, têm 
um nível de complexidade bastante 
alto. Foi o caso do coletor-tronco Dos 
Lima, que ‘atravessou’ a Via Anchieta 
na altura do Cenforpe (Centro de 
Formação dos Profissionais de 
Educação), no km 21 da rodovia, no 
Bairro Planalto.

O coletor-tronco Dos Lima tem 
465 metros de extensão. É uma 
tubulação de grande porte que 
interliga 264 imóveis na região, 
captando o esgoto para que ele 
seja levada para a ETE/ABC (Estação 
de Tratamento de Esgoto ABC), 
localizada na divisa entre São Paulo 
e São Caetano. Depois de tratado, o 
esgoto gerado nas casas, prédios, 
comércios e indústrias é devolvido 
despoluído à natureza.

A obra do CT Dos Lima atravessou 
a Anchieta, por onde passam, em 
média, 60 mil veículos por dia. O 
coletor atende às avenidas Dom 
Jaime de Barros Câmara, onde estão 
localizados dezenas de prédios, 
comércios e indústrias, incluindo as 
ruas adjacentes até o Cenforpe, que 
fica às margens da Anchieta.

Com muito planejamento e 
tecnologia, a Sabesp conseguiu 
‘atravessar’ o coletor pela rodovia, 
para que ele conectasse os imóveis 
localizados na região da avenida 
Newton Monteiro de Andrade. 
Graças a esse trabalho, 1.056 pessoas 
estão sendo beneficiadas.

As obras do Projeto Tietê 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 afluentes do Tietê.

O investimento em saneamento 
da Sabesp em São Bernardo é de R$ 
88 milhões, como parte do Projeto 
Tietê. A ação leva saúde à população 
e ajuda a preservar o meio ambiente, 
despoluindo rios, ribeirões e 
córregos do Grande ABC, além da 
Represa Billings.

As obras em São Bernardo são o 
maior investimento em saneamento 
da história da cidade.

Além delas, 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 grandes 
tubulações e novas ligações 
residenciais e ampliada a estação de 
tratamento.
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Fala comunidade!

“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


