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ET5 – Ação de educação ambiental sobre existência e importância da Estação 

de Tratamento de Esgoto 

 
Programa Município VerdeAzul  |  ciclo 2020 

     
 

Diagnóstico 

 Localiza-se no bairro da Aldeia de Barueri a maior estação de tratamento de 

esgoto da SABESP: a ETE Barueri, projetada na década de 1970, durante a primeira 

fase do projeto Tietê. Iniciou suas operações em maio de 1988 e atende hoje a maior 

parte da cidade de São Paulo e aos municípios de Jandira, Itapevi, Barueri, 

Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e partes de Cotia e Embu das Artes1. 

 A ETE Barueri integra o chamado Sistema Principal de tratamento de esgoto 

sanitário, que inclui outras quatro estações e atende cerca de 6.500.000 habitantes, 

tratando mais de 11.000 L/s de esgoto. 

Com uma área de 697m2, a ETE Barueri é considerada pelo Plano Diretor de 

Barueri como barreira urbana, uma vez que ocupa grande parte do bairro da Aldeia. 

 

 

 
Foto da entrada principal da ETE Barueri 

Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/place/ETE+Barueri/@-23.5131122,-
46.8472393,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNvnu202h8a-

_WCAt9LNQrFWmdsfWagmIQwUEDR!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp
%2FAF1QipNvnu202h8a-_WCAt9LNQrFWmdsfWagmIQwUEDR%3Dw152-h86-k-

no!7i4032!8i2268!4m5!3m4!1s0x94cf03a5a01306eb:0xe56d4d0fef4ded9c!8m2!3d-23.5131122!4d-
46.8472393?hl=pt-BR> 

 

 

 

 
1 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico – setorial água e esgoto (documento comprobatório 
“ET1_2020_Plano” deste ciclo do PMVA) 
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 O bairro da Aldeia de Barueri, portanto, é um local no qual trabalhar a existência 

e importância da Estação de Tratamento de Esgoto é tema fundamental e diretamente 

relacionado ao dia-a-dia de seus moradores. 

 A Prefeitura de Barueri mantém neste bairro a EMEF Estevam Placêncio, 

escola da rede municipal de ensino que atende crianças do ensino fundamental I e II 

no período diurno. O prédio é compartilhado com a EE Aldeia de Barueri, escola da 

rede estadual de educação, que mantém estudantes do ensino médio e EJA no 

período noturno. 

Dentro deste contexto, esta unidade escolar é um ambiente propício para 

desenvolver um processo de formação e informação sobre a importância de uma 

Estação de Tratamento de Esgoto de maneira permanente e contextualizada. 

 

 Foto da entrada da escola. 

 

Ainda melhor, a escola situa-se bem próxima da ETE Barueri, facilitando as 

visitas in loco e todo processo de educação ambiental planejado. 

 

 
Imagem aérea do bairro da Aldeia de Barueri, localizando a escola e a ETE. 

Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/EMEF+Estevam+Plac%C3%AAncio/@-
23.5128785,-46.8515057,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94cf01879da79bdd: 

0x2109ea87ad5cab62!8m2!3d-23.510949!4d-46.85667?hl=pt-BR> 
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Proposta 

 Valorizar a existência e importância da ETE Barueri por meio de projeto junto à 

comunidade escolar da EMEF Estevam Placêncio, escola da rede municipal de ensino 

localizada no bairro da Aldeia de Barueri. 

 

 

Ferramenta de Comunicação Ambiental 

 Foram usados o Jornal Oficial de Barueri e o Portal da Prefeitura para 

comunicar a população sobre a iniciativa.  

 

 

 

 
Jornal Oficial de Barueri, edição nº. 1.171 

Disponível em: <https://servicos.barueri.sp.gov.br/cms/Upload/Diario/pdf/JOB-1171-21Set2019-
web_637046001995243604.pdf>. 
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Comunicação feita no Portal da Prefeitura. 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/16092019-alunos-da-escola-estevan-placencio-
participam-de-projeto-de-preservacao-do-meio-ambiente>. 
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Execução  

Abril: Palestra inicial com educador da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente 

 

23 e 30 de maio: visita à ETE Barueri com estudantes do 9º ano 

   
 

Junho: Produção de cartazes sobre os temas trabalhados 

 

Agosto: confecção de folders e distribuição pelo bairro, no entorno da escola 

 

Setembro: divulgação e encerramento do projeto 

 

Resultados 

 Foram envolvidos 45 estudantes do 9º ano do ensino fundamental. 

Foi constatado maior envolvimento dos alunos quanto aos serviços de 

saneamento básico, importância da ETE para a manutenção da qualidade de vida da 

população e da qualidade ambiental da cidade. Esse conhecimento foi levado para o 

entorno da escola, com a distribuição de folders informativos.  

Para 2020 estavam previstas novas visitas à ETE Barueri, bem como a 

continuidade e ampliação do projeto. Infelizmente, a suspensão das aulas no início de 

março – como medida de enfretamento à pandemia de Covid-19 – inviabilizou a 

continuidade desta iniciativa. 

 

Barueri, 28 de setembro de 2020. 
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Anexo I – Relatório da EMEF Estevam Placêncio
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