
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SESURB  

 

São Caetano do Sul, 15 de agosto de 2014. 

Apresentação realizada na plenária do CBH-AT em 28/07/14 
 
O Município tem 15 Km2 e 156 mil habitantes. 
O DAE – Departamento de Água e Esgoto é uma Autarquia Municipal e compra água da 
Sabesp, do sistema Cantareira e vem investindo em melhorias no sistema de 
distribuição de água. Atualmente investe no plano de drenagem em andamento. 
O DAE abastece 100% do município e coleta 100% do esgoto, que é enviado para 
tratamento na ETE – ABC, em São Paulo, no bairro vizinho, Heliópolis. O DAE também 
compra água de reuso desta ETE. 
Quanto às ações do Município para enfrentar a atual crise do fornecimento de água, o 
DAE atingiu a meta dos 15% de redução no consumo. 
Para isso, o DAE elaborou uma grande campanha com outdoors, pôsteres e faixas pela 
cidade, bem como colocou agentes em visitas porta a porta distribuindo panfletos 
explicativos sobre a situação, orientando a economizar água. A população respondeu 
positivamente à campanha. Ainda, quanto às ações operacionais no sistema 
distribuidor de água do município, o DAE vem reduzindo e controlando as pressões a 
fim de reduzir as perdas por vazamentos. 
O Departamento do Meio Ambiente e Sustentabilidade, através do projeto Ambiente 
na Rede, também aderiu à campanha com ações de educação ambiental para 
sensibilização e conscientização da questão hídrica e o consumo consciente. 
Para o mês de agosto, o DAE informou que continuará a campanha acima mencionada 
e agora sorteará dois carros entre as contas de água que demonstrarem redução real 
no consumo.  
Atualmente o DAE trabalha para reduzir os 24% de perda na distribuição. 
Conforme informação atualizada pelo Eng. Osmar, Chefe da Divisão Técnica do DAE, foi 
realizada licitação para contratação de serviço de pesquisa de vazamento não visíveis 
em toda a rede de distribuição de água. Esses serviços devem iniciar na primeira 
semana de setembro, com previsão de término para o fim de dezembro, deste ano. 
Sem mais, agradeço. 
 
Atenciosamente, 
 
Horácio Almeida Pires 
Diretor  
Depto. do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SESURB 
Prefeitura  de São Caetano do Sul 
Suplente no CBH-AT 
Exmo. Prefeito Dr. Paulo Nunes Pinheiro 
 


