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Instituto Trata Brasil 
DAE TRABALHA PARA SàO CAETANO TER 100% DE ESGOTO TRATADO 
Maxpress - SP - Notícias - 24/03/2009  
São Caetano do Sul será, em breve, a primeira cidade da região do Grande ABC a ter a totalidade de 
seu esgoto tratado. Para a meta ser alcançada, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) do município 
realiza algumas obras nestes primeiros meses do ano. A autarquia vem preparando a cidade para 
suportar o crescente aumento da urbanização da cidade, realizando intervenções direcionadas à criação 
e ampliações do sistema de coletores principais (emissários), para atender eficientemente a demanda do 
esgoto produzido. 
 
Um emissário instalado no Córrego Utinga já está interligado ao interceptor da Sabesp e atende parte 
dos bairros Barcelona e Santa Maria, com a capacidade de coletar os dejetos de cerca de 6 mil imóveis, 
atendendo 11 mil pessoas.  
 
O DAE também executa a construção do emissário de esgoto, tubulação com extensão de 900 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 atenderá 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 serão interligados ao sistema de captação da Sabesp, localizado na Avenida dos 
Estados, conduzindo os dejetos para a Estação de Tratamento de Esgoto do ABC (ETE - ABC), 
localizada na Avenida Almirante Delamare, na divisa da cidade com São Paulo. Ao término dessa obra, 
São Caetano, que já possui 100% de esgoto coletado, também terá 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%. 
 
Números - São Caetano do Sul possui 36.645 ligações de água, sendo que 28.263 são ligações 
residenciais, 6.791 são comerciais, e 1.265 ligações são industriais, restando 326 ligações de próprios 
municipais. A média do volume mensal fornecido nas residências do município é de 1.400 metros 
cúbicos de água.  
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