
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha (CBH-TB)

Concluída a revitalização da ETE de Sabino

 A Estação Compacta de Tratamento de Esgoto
(ETE), do município de Sabino/SP, teve sua
revitalização concluída este mês. A obra, com
execução em apenas uma etapa, foi iniciada no
dia 21 de setembro de 2021, e teve suporte
financeiro do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO, que hierarquizou através
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha (CBH-TB), o valor de R$ 942.884,60,
com o município aportando R$ R$ 22.691,03 de
recursos próprios em contrapartida. 

 O projeto de revitalização da ETE, que recebe
os efluentes sanitários gerados no município,
surgiu a partir da necessidade de melhorar a
eficiência do sistema, prejudicado pelo
assoreamento. A obra ocorreu por meio da
desidratação e drenagem de lodos nas lagoas
de estabilização da ETE, que está em operação
desde 1995.

SOU TIETÊ BATALHA

 O empreendimento foi aprovado, através da
Deliberação CBH-TB nº 005/2020, de 17 de
julho de 2020, a indicação da Prefeitura
Municipal de Sabino, o financiamento com
recursos do FEHIDRO para execução dos
serviços, que após contratação, foram
realizados pela empresa Águia Licitações e
Negócios Ltda.

 “A obra de revitalização da ETE de Sabino
resultou no desassoreamento da mesma,
através da drenagem do lodo acumulado para
os BAGs. Tal feito melhora não apenas a
eficiência, como também a capacidade total da
lagoa, ambos fatores de extrema importância
para a única estação de tratamento que atende
o município”, destacou a diretora de Agricultura,
Meio Ambiente, Obras e Desenvolvimento da
Prefeitura Municipal de Sabino, Franciele Maria
de Oliveira Mariano.

Informativo
Edição nº 14 - Julho de 2022

@cbhtb@cbh.tb www.comitetb.sp.gov.brcomunicacao.cbhtb@gmail.com

 “Tenho enorme satisfação em fazer parte da Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e
Educação Ambiental (CT-TE), pois através do CBH-TB podemos atuar na gestão responsável das
águas brasileiras, tanto no âmbito qualitativo, quanto no quantitativo”.                
                                                                                                - Clezi Conforto Zambom (Membro da CT-TE)

CBH-TB investe em saneamento com obra financiada através do FEHIDRO
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