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CAEPA inaugura E.P.A.R. e outras importantes obras para ampliação dos serviços em Paraibuna

Como parte do plano de investimentos da CAEPA, controlada pelo grupo GS Inima Brasil e

ENORSUL, que já injetou desde 2015 cerca de R$ 11 milhões de reais para universalização dos

serviços de saneamento em Paraibuna, entrou em operação a primeira Estação Produtora de Água

de Reuso (E.P.A.R.).
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Historicamente, com distribuição de água ineficiente e déficit de coleta, tratamento e destino final

adequado dos efluentes, o município contará agora com um eficiente suporte viabilizado através

de uma série de obras de modernização e ampliação dos sistemas realizadas pela CAEPA.

“Colocar em operação a E.P.A.R. significa muito mais do que tratar o esgoto da cidade. Isso mostra

o avanço de 354 anos que Paraibuna está dando no quesito saneamento”, enfatiza o gerente de

operações da CAEPA, Félix Antônio de Moura.

Com investimentos de R$ 5 milhões de reais, a E.P.A.R. “José Toledo Diniz”, homenageia um dos

grandes precursores da expansão do saneamento na cidade. Conhecido popularmente como Zé

Caveira, o paraibunense foi vereador por diversos mandatos e vice-prefeito. Herdou do pai, José

Amâncio Diniz, conhecido como Zé Feitor, que também foi homenageado com seu nome na

Estação de Tratamento de Água da CAEPA, o entusiasmo por essa área. Durante sua atuação, ficou

na linha de frente de projetos e na manutenção das redes de esgoto.

“Pra nossa família é uma honra presenciar essa ocasião. Os dois contribuíram muito para o

desenvolvimento da cidade”, relata Alexandre Diniz, sobrinho de José Toledo Diniz.

Ocupando uma área total de dois mil metros quadrados, a nova estação terá capacidade de tratar

até dois milhões de litros de esgoto por dia. Inicialmente os bairros Bela Vista, Jardim Primavera,

Alto da Boa Vista e Vila Camargo terão seus efluentes tratados na estação. A programação é que

os 12.240 moradores da região central e bairros no entorno do centro da cidade, sejam

beneficiados diretamente, até a conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário.

Para o prefeito de Paraibuna, Victor de Cassio Miranda, a cidade está sendo beneficiada com um

dos maiores investimentos em saneamento básico da história, impactando na qualidade de vida de

toda a população. “Paraibuna está recebendo o maior recurso financeiro já aplicado no município

nessa área, o que vai contribuir para a universalização dos serviços de saneamento. É um marco

para nossa cidade”, comemora.

A E.P.A.R. conta com automação total de todos os processos, utilizando equipamentos de

procedência internacional, e a utilização de uma tecnologia onde todo o efluente passa por um

processo anaeróbio e um pós-tratamento aeróbio, que resulta na remoção de 90% da carga

orgânica. Essa tecnologia aumenta a eficiência do processo, utiliza áreas menores para

implantação que resultam numa maior capacidade de tratamento, garante menor geração de lodo,

possui operação simplificada e não gera odores. As fases do processo de tratamento são

compostas por uma estação elevatória de esgoto bruto, pré-tratamento, reatores tipo UASB e

lodos ativados, separação dos sólidos, desinfecção do efluente e desidratação do lodo. Essa

tecnologia permite que o efluente depois de tratado, além de atender todas as exigências da Privacidade  - Termos
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legislação, poderá ser utilizado como água de reuso, fortalecendo assim, os laços da CAEPA com a

preservação do meio ambiente.

“A parceria entre a GS Inima Brail e a ENORSUL trouxe toda a tecnologia e experiência necessária

para remodelar todo o sistema de água e, inaugurar agora, a primeira Estação de Tratamento de

Esgoto do município, tornando Paraibuna um diferencial na região do Vale do Paraíba”, enfatiza

Waldecir Colombini, diretor técnico da ENORSUL.
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