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Onde estamos? 
Araçatuba está situada no noroeste do Estado de São Paulo 

Distância da capital: 525 kms 

População: 192.757 habitantes (IBGE 2015) 

 



Cidade centenária 
Araçatuba nasceu em 1908 ao redor de um vagão de trem 

estacionado às margens da linha durante a construção da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil. 

Nessa época, todo o noroeste paulista era identificado nos mapas 
oficiais como “terras desconhecidas, habitadas por silvícolas” 

 



Ciclos econômicos 
 Lavouras de café (décadas de 10 a 30) 

 Pecuária (décadas de 40 a 80) 

 “Capital Nacional do Boi Gordo” 

 Destilarias de Açúcar e Etanol ( década de 80 até hoje) 

  23 destilarias na região administrativa de Araçatuba 

 Produção em 2015: 61,7 milhões de toneladas processadas 

 Sede da UDOP – União de Produtores de Bioenergia 

 



Araçatuba atual 



Mananciais em abundância 

Ribeirão Baguaçu: 60% da água tratada e distribuída  

Rio Tietê: 20% 

Poços Profundos (Jussara, Ipanema e Eng.Taveira): 20% 

Produção (2016): 2 milhões m3/mês 
 

Ribeirão Baguaçu Rio Tietê Poços profundos 



Nossa principal fonte 

 



Estações de tratamento de água 
ETA 1: 1.933 (Departamento de Água e Esgoto) 

ETA 2: 1965 (DAEA – Autarquia municipal) 

ETA 3: 2013 – ETA-TIETÊ ( primeira cidade não ribeirinha a 
captar, tratar e distribuir água do rio Tietê) 

 

ETA-1 ETA-2 ETA-Tietê 



A água do rio Tietê 

Trajeto da captação até a Estação de Tratamento de Água Tietê 



Rio Tietê 



Captação flutuante 



A SAMAR em Araçatuba 
A SAMAR – Soluções Ambientais de Araçatuba – é uma empresa criada com o 
propósito específico de prestar serviços de água e esgoto para a população de 

Araçatuba por um período de 30 anos. 

Concessão foi iniciada em 10 de novembro de 2012 depois que a OAS Soluções 
Ambientais venceu a licitação para concessão dos serviços promovida pela 

Prefeitura.  

 



SAMAR em números 

 650 Kms de rede de água 

 650 Kms de rede de esgoto  

 75 mil ligações de água e esgoto 

 100% de cobertura de fornecimento de água no município 

 98% de cobertura de ligações de esgoto 

 100% do esgoto coletado é tratado 



Na imprensa  



Grandes obras realizadas e previstas 

2013 – Inauguração da ETA-Tietê  

2014 – Início das obras de reversão da Bacia de Esgoto Maria Izabel 

  (14 kms de emissários e 5 novas estações elevatórias) 

 

Inauguração ETA Tietê Obras de reversão 



Na imprensa  



Programas de Educação Ambiental 
Como empresa de soluções ambientais, realizamos ações de educação ambiental 

Objetivo: 

  conscientização sobre boas práticas de preservação do meio ambiente 

 entendimento dos riscos e proporções do mau uso dos recursos ambientais 

  orientar e informar sobre temas como água, esgotamento sanitário e uso 
consciente de recursos hídricos 

 



SAMAR para o futuro 
A SAMAR iniciou em 2013  o programa de visitação de escolas e universidades 

denominado “SAMAR para o futuro”. O programa oferece o trabalho de 
conscientização dos recursos hídricos mostrando a importância do seu uso 

consciente, além da importância dos trabalhos da SAMAR para a saúde e vida 
da população de Araçatuba. 

Média mensal de visitas: 450 estudantes (rede pública e privada) 

 



Características do projeto 
 Convite disponibilizado no site da SAMAR  

 Palestra que aborda o ciclo da água na natureza, a distribuição da água, os processos e 
importância do tratamento da água, as fontes de abastecimento de Araçatuba.  

  Interação com alunos e distribuição de brindes 

 Visita monitorada a ETA-2 

  Visita monitorada à Captação do Ribeirão Baguaçu 

  Visita ao Viveiro de Mudas  

 Lanche 

  Palestras em escolas e entidades  

 



Divulgação 



Registro fotográfico 



Data comemorativas 
 Semana da Água: visitas, soltura de alevinos, soltura de balões com 

sementes de árvores frutíferas, passeio de caiaque. 

 Semana do Meio Ambiente: parceria com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente para visitas de escolas e palestras. 

  Aniversário da SAMAR : realização de oficinas com material reciclado 

  Plantio de árvores  

 



Registro fotográfico 
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Viveiro “Amigos do Meio Ambiente” 
Inaugurado em 22 de setembro de 2014 o viveiro de mudas “Amigos do Meio Ambiente”, é um 
espaço permanente de 135 metros quadrados  instalado na sede da SAMAR e tem capacidade 
para produzir 10 mil mudas para suprir as necessidades de reflorestamento e contribuição à 
arborização urbana. O programa foi criado em parceria com a ONG “Amigos da Árvore” de 

Araçatuba. 

O viveiro tem 9 metros de largura por 15 de comprimento.  

Capacidade para produção de 4 mil mudas  

 



Viveiro 

Depoimento de integrante da ONG parceira 



Programa  
Uso consciente das redes de esgoto 

Iniciado em 2014, o programa visa informar a população sobre o uso 
correto das redes de esgoto. A campanha, que é permanente, consiste 

em ações, em vários pontos da cidade, com entrega de panfletos e 
orientações sobre as consequências da má utilização do sistema. 

 



Programa  
Coleta de óleo usado 

Ainda com o foco em cuidados com as redes coletoras, a SAMAR implantou, 
em 2014, o programa da coleta do óleo usado. O programa distribui coletores 

de óleo (biocoletores) para a população, começando pelos condomínios 
residenciais.  Já foram distribuídos 2 mil coletores (custo: R$ 16.000,00). A 
coleta do óleo é feita pela ONG Amor Exigente, parceira da SAMAR, que 

trabalha com a recuperação de dependentes químicos.  



Coleta de óleo 

Depoimento de uma beneficiada pelo projeto 



Concurso de desenho SAMAR 
 Em 2016, a SAMAR realiza a terceira edição do Concurso de Desenho para alunos 

entre 6 a 10 anos. A iniciativa tem o objetivo de focar os trabalhos nas escolas sobre o 
uso da água e a importância da sua preservação. Nos concursos anteriores, foram 
recebidos cerca de 3.000 desenhos de alunos escolas públicas e privadas. Os três 
primeiros colocados recebem prêmios como computadores, tabletes, bicicletas e 

smartphones. Custo com premiação: R$ 3.000,00. 



3º Edição:2016 
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Folha da Região 
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O Liberal Regional 
(31/03/2016) 
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Pesquisa de satisfação 

Realizada com clientes atendidos pela SAMAR 
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Nascentes do Baguaçu 



Imagens de Araçatuba 

Imagens aéreas  



Contatos 

fernando.savio@samar.eco.br 

comunicação@samar.eco.br 

www.samar.eco.br 

http://www.samar.eco.br/

