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SÃO CAETANO DO SUL TEM 100% DE SEU ESGOTO COLETADO E TRATADO  

(Não Assinado)

São Caetano do Sul é a primeira cidade da região da Grande São Paulo a conseguir 100% de coleta e tratamento de 
esgoto. A Prefeitura e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de São Caetano construíram mais de 10 quilômetros de 
uma nova estrutura coletora, que não dispensará mais parte do esgoto no Córrego dos Moinhos, passando a destinar 
todos os dejetos para a Estação de Tratamento de Esgoto do ABC (ETE - ABC), na capital. Diariamente, cerca de 20 
toneladas de esgoto são geradas no município, que possui 36.645 ligações de água, entre estruturas residenciais, 
comerciais, industriais e públicas. A cidade tem 421 quilômetros de rede de esgoto.

"Conseguir tratar 100% do esgoto é um grande marco para qualquer cidade localizada em uma região metropolitana, e 
conquistamos isso em São Caetano após muito esforço e dedicação. O tratamento de todos os dejetos produzidos no 
município é um grande legado para o futuro sustentável de nossas próximas gerações", destaca o prefeito José Auricchio
Júnior.

      Um emissário instalado no córrego Utinga foi interligado ao interceptor da Sabesp e agora atende parte dos bairros       
Barcelona e Santa Maria, com a capacidade de coletar os dejetos de cerca de 6 mil imóveis e atender 11 mil pessoas. O 
DAE também executou a construção do emissário de esgoto, tubulação com extensão de 950 metros e diâmetro de 1 
metro, junto ao córrego dos Moinhos, que se estende desde o entroncamento das Avenidas Goiás e Presidente Kennedy, 
ao lado do Corpo de Bombeiros do Bairro Barcelona, até a Avenida dos Estados. A intervenção atendeu os bairros 
Olímpico e Boa Vista, e parte do Barcelona e do Santa Maria, com a capacidade de coletar os dejetos de cerca de 11 mil
imóveis, atendendo 44 mil moradores.

Esses dois emissários foram interligados ao sistema de captação da Sabesp, localizado na Avenida dos Estados, 
conduzindo os dejetos para a ETE - ABC, na Avenida Almirante Delamare, divisa da cidade com São Paulo. Com o 
término desta obra, São Caetano, que já possuía 100% de esgoto coletado, chegou aos 100% de esgoto tratado.

Melhor do Brasil - De acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Instituto Trata Brasil, 
São Caetano é a cidade em que a população tem melhor acesso aos serviços de esgotamento sanitário no Brasil. Índice 
está acima das médias estadual, de 84,24%, e nacional, de 47%.
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