
Como Mogi das Cruzes se prepara para enfrentar a situação 



O histórico de chuvas de São Paulo mostra que 2013 e 2014 foram os anos com 
menor precipitação pluviométrica dos últimos 84 anos. 
 
Rios paulistas conhecidos pelo volume de água, como o Piracicaba, tiveram redução 
drástica do volume. O problema atingiu também os grandes sistemas de 
abastecimento público, como Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Claro. 
 
A crise hídrica não assola apenas o Estado de São Paulo, mas se amplia por toda a 
região Sudeste, afetando também municípios de Minas Gerais e do Rio de janeiro. O 
Rio São Francisco registra diminuição considerável de seu volume de água. 

CENÁRIO NACIONAL 



VOLUME ACUMULADO 
 
Referência – dia 4 de Fevereiro 

2011 

79,6% 2012 

63,6% 2013 

54,3% 2014 

43,5% 2015 

11% 

SISTEMA ALTO TIETÊ – SITUAÇÃO HOJE 



FORMAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DO ALTO TIETÊ 

Sistema é formado pelas represas: 

 
-Ponte Nova (1971); 
 
- Taiaçupeba (1976); 
 
- Jundiaí (1989); 
 
- Biritiba Mirim (2001); 
 
- Paraitinga (2003); 



O Semae é uma Autarquia Municipal que não tem 
 a gestão sobre as águas do rios e represas. 

 
O Semae possui a outorga do DAEE para captação  

no Rio Tietê (ECR I e ECR II). 

CENÁRIO ATUAL 



CENÁRIO ATUAL 

Localizadas em Cocuera e Cezar de Souza, as Estações de Captação de Água dependem 
do volume liberado pelo DAEE, através dos reservatórios de Ponte Nova e Paraitinga 



Como funciona a captação 
de água no Semae 

Semae tem autorização para captar 
1.100 litros /segundo 
 
Número de ligações = 135 mil 
 
Consumo médio = 900 litros/segundo 
 
 65% do consumo em Mogi é 
captado e distribuído pelo Semae 
 
Semae compra 35% da Sabesp e 
distribui na região de Braz Cubas 





CRIAÇÃO DO GABINETE DE CRISE 

Estão envolvidos todos os diretores do Semae, sob a presidência do diretor geral, 
com participação efetiva do prefeito municipal, que tem a incumbência de 
mapear, aglutinar dados, avaliar, organizar e propor medidas que visem 
economizar e usar racionalmente a água, bem como elaborar um Plano de 
Contingência com ações voltadas ao uso racional e à redução das consequências 
da crise de fornecimento de água para a população de Mogi das Cruzes. 
 
Número do Decreto: 14.779/2015 



CRIAÇÃO DO GABINETE DE CRISES 

Marcus Melo – Diretor-Geral do Semae 

Dirceu Lorena de Meira – Diretor-Adjunto do Semae 

Paulo Beono Jr. – Diretor Técnico do Semae 

Milena Régia Forte – Diretora de Operações do Sistema de Água do Semae 

Odokar Douglas Magalhães – Diretor de Operações do Sistema de Esgoto do Semae 

Robson dos Santos – Diretor Administrativo do Semae 

José Luiz  Furtado – Diretor Comercial do Semae 

Gelindo Roque de Souza – Chefe de Divisão de Projetos 



MEDIDAS 
ADOTADAS 

1 - Unidade de apoio a Hospitais, Escolas e 
Bombeiros  

2 - Aquisição de reservatórios móveis 

3 - Aumento de equipes de rua 

5 - Participação em Grupos de Trabalho de 
redução de consumo 

6 - Ampliação do Programa de Palestras em 
escolas, empresas, entidades e indústrias 

O Semae vem, ao longo de todo 
o ano de 2014, implantando 
medidas para combater a falta de 
água gerada pela crise hídrica. 

4 - Intensificação de fiscalização a ligações 
clandestinas 

 –  



APOIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, 
ESCOLAS E BOMBEIROS 

Semae cadastrou todas as 
unidades de saúde, como 
postos, hospitais e clínicas, 
além de todas as escolas e 
instituições que formam o 
sistema de ensino 



AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
MÓVEIS 

Semae irá adquirir reservatório móveis para 
suprir a necessidades de pontos críticos da 
cidade, oferecendo uma solução para 
armazenamento caseiro para a população.  

O que são esses reservatórios? 
São caixas d’água de 5 ou 10 mil litros.   



AUMENTO DAS EQUIPES DE 
MANUTENÇÃO DE ÁGUA 

Com uma nova licitação, o Semae aumentará o atendimento de demandas de vazamento 
de ruas em até 24h, dobrando o número de equipes. 
 

Investimento de mais de R$ 7 milhões 



INTENSIFICAÇÃO DO CORTE DE 
LIGAÇÕES CLANDESTINAS 

O Semae intensificou a fiscalização nas ruas, dobrando o número de seu efetivo para 
combater irregularidades. 
 
Número de ocorrências: 

Hidrômetro travado com imã Ligação direta no ramal Agulha travando o hidrômetro 

jan/2014 a dez/2014: 1.611 multas aplicadas 



GRUPO DE TRABALHO PARA 
REDUÇÃO DE CONSUMO 

Prefeitura de Mogi das Cruzes criou um Grupo de Trabalho 
com o objetivo de reduzir o consumo em prédios 

municipais. Ao todo, a municipalidade possui 400 

equipamentos, entre educação, saúde e transporte.  

Número do Decreto: 14.750/2015 



PALESTRAS EM ESCOLAS, 
ENTIDADES E INDÚSTRIAS 

O Semae realiza desde agosto de 2014 o 
Ciclo de Palestras Conhecer para 
Economizar, no qual técnicos dão palestras 
em escolas municipais e empresas sobre o 
consumo consciente da água. As palestras 
são voltadas a funcionários e pais de 
alunos, com duração média de 20 minutos.  
Para intensificar essa campanha, em 2015 
começará a ser distribuído nas escolas 
municipais um jogo para apoiar as 
palestras e atingir diretamente os alunos. 



PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 

1 - Autorização para aquisição de novos 
carros-pipa 

2 - Nova Política de Abastecimento Industrial - 
Água de Reúso 

3 - Incentivo ao uso de cisternas 

5 - Cadastramento de poços artesianos 

6 - Perfuração de poços em prédios e 
equipamentos públicos municipais 

4 - Intensificação da Campanha de Redução 
de Consumo 

7 - Incentivo à perfuração de novos poços 
artesianos em empreendimentos 

8 – Informar a particulares a disponibilização 
dos poços em caso de emergência. 



AQUISIÇÃO DE CARROS PIPA 

O Semae hoje tem 7 carros à disposição 
e irá dobrar sua frota. 



NOVA POLÍTICA DE 
ABASTECIMENTO INDUSTRIAL E 

ÁGUA DE REÚSO 

Disponibilizar água de reúso da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de Cezar 
de Souza, para as empresas desde que comprovada a redução por parte da 
empresa na mesma proporção. 



INCENTIVO AO USO DE CISTERNAS 

O Semae vem estimulando a utilização de cisternas, que poderão armazenar águas de 
chuvas para uso comum como pias, caixas acopladas de banheiros, lavagem de quintais, 
carros, etc. 



HOSPITAL MUNICIPAL: 
          MODELO DE USO RACIONAL 

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 
foi modelo com esta concepção, já com 
sistema de captação de águas de chuva e 
armazenados em cisterna de 77 mil litros 
de água. 
 
Esta água serve para irrigação, lavagem 
de pátios, bem como, uso em sanitários, 
contribuindo enormemente para 
economia de água. 
 
Modelos como este serão instalados em 
demais próprios municipais, iniciando 
pelos CEMPRE’s de Jundiapeba e Jardim 
Layr 



INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA 
DE REDUÇÃO DE CONSUMO 

Além dos materiais já produzidos, o 
Semae inicia este mês a entrega em 
todas as residências de um jornal com 
explicações de consumo, atividades 
que vem sendo desenvolvidas, além da 
campanha de redução de 30% para 
não sofrermos com estiagem. 



LEVANTAMENTO DE POÇOS 
ARTESIANOS EXISTENTES 
E FONTES ALTERNATIVAS 

127 poços particulares na Cidade de 
Mogi das Cruzes, distribuídos em: 

66 empresas e indústrias 

15 entidades públicas ou privadas 

29 comércios 

17 condomínios, loteamentos e particulares 



POÇOS ARTESIANOS 
IMPLANTADOS PELO MUNICÍPIO 

Total de 7 poços 

Parque São Martinho 

Nove de Julho 

Boa Vista (2 poços) 

Barroso 

Biritiba Ussú 

Varinhas 

1,8m³/h 

13,40m³/h 

26,5m³/h 

8,1m³/h 

6,40m³/h 

23,25m³/h 



INCENTIVO À PERFURAÇÃO DE 
POÇOS EM CONDOMÍNIOS 

Prefeitura junto ao DAEE incentivará a 
perfuração de poços para condomínios 
residenciais. Exemplo disso, são os 
condomínios Orquídea e Azaléia, que já 
contam com sistema alternativo de 
abastecimento através de poço artesiano. 



PERFURAÇÃO DE POÇOS 10 
ARTESIANOS NA ÁREA URBANA 

O Semae e a Prefeitura de Mogi das Cruzes lança licitação para perfuração de 10 poços 
artesianos, em próprios ou terrenos municipais, que poderão ser utilizados pela população 
se for necessário. 

2 em Jundiapeba 
1 no Reservatório 

Santa Tereza e 1 na 
região de Braz Cubas 
(Hospital Municipal) 

1 na região do 
Botujuru 

1 na região de César 
de Souza 

(Reservatório Nova 
Aparecida) 

1 no Reservatório da 
Vila Natal (RB-1) 

1 na região do 
Mogilar 

2 na região 
Central 



O Semae atualizou seu cadastro de poços artesianos particulares, onde adotará 
medidas administrativas cautelares para que, se necessário for, utilizar este recurso 
para distribuição à população. 
 
Podendo: 
 

-Ser interligado diretamente à rede de distribuição;  
 

- Ser distribuído diretamente em reservatórios; 
 

- Abastecido em reservatórios de menor quantidade para 
retirada no local; 

UTILIZAÇÃO DE POÇOS 
ARTESIANOS 



RESUMO DOS INVESTIMENTOS 

Novas Equipes 

R$ 7.500.000,00 
 
Caminhões Pipa: 

R$ 2.000.000,00 
 
Perfuração de 10 poços Artesianos: 

R$ 2.500.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 21.700.000,00 

Setorização da região de Braz Cubas (RB II) 

R$ 9.500.000,00 
 
Implantação de Cisternas e Reservatórios: 

R$ 200.000,00 






