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DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

ET2 – PMVA/2017: 

 
 Conclusão da rede de esgoto da Vila Ribeirão Vermelho até Dezembro 2016. 
 

 
 Manutenção da taxa de 100% de abastecimento de água e de coleta e tratamento do 

esgotamento sanitário de todo perímetro urbano; 

 Construção de uma nova ETE quando efetivar a instalação de 100% do novo Distrito 

Industrial de Ibirarema; 

 Instalação de geomembrana de PEAD na lagoa da ETE de Ibirarema com Recursos 

FEHIDRO 2016/2017.  
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Ação constante no cronograma físico previsto no PMSB em Água e Esgoto de Ibirarema: 

 Conclusão da rede de esgoto da Vila Ribeirão Vermelho até Dezembro 2016. 

 

Diagnóstico: 

A Vila Ribeirão Vermelho do Município de Ibirarema era o único bairro do perímetro urbano 

a não possuir rede coletora e de tratamento do esgoto gerado. Devido a ser uma área de 

invasão do decênio de 1970, as casas foram construídas fora de planejamento urbano e sendo 

adaptadas ao longo das décadas seguintes. 

 

Proposta: 

Após Termo de Conduta de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema (SAAEI) junto ao Grupo de Atuação Especial de 

Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do Médio Paranapanema propôs a finalização da 

ligação da rede coletora de efluentes de todas as residências instaladas na localidade até 

dezembro de 2016. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Foi utilizada a visita porta-a-porta e entrega de panfletos junto aos moradores do bairro a fim 

de conscientizar a necessidade da realização das referidas obras. 

 

Execução: 

Ligação da rede coletora de esgoto no bairro e em ou as residências. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Em novembro de 2015, houve o alcance da meta de 100% de coleta e tratamento de todo 

efluente gerado no perímetro urbano do município de Ibirarema, antes do prazo estabelecido 

pelo GAEMA e, com isso, a finalização do TAC, a eliminação do uso de fossas negras e o 

atendimento ao estabelecido no Plano Municipal de Saneamento Básico em Água e Esgoto 

aprovado pela Lei Municipal nº 1.943/2015. 
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Ação constante no cronograma físico previsto no PMSB em Água e Esgoto de Ibirarema: 

 Manutenção da taxa de 100% de abastecimento de água e de coleta e tratamento do 

esgotamento sanitário de todo perímetro urbano. 

 

Diagnóstico: 

Após a conclusão das obras de ligação da rede coletora de esgoto da Vila Ribeirão Vermelho 

obteve o índice de 100% de abastecimento de água e de coleta e tratamento do esgotamento 

sanitário no perímetro urbano de Ibirarema. 

 

Proposta: 

Manutenção da taxa de 100% de abastecimento de água e de coleta e tratamento do 

esgotamento sanitário de todo perímetro urbano. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Divulgação por meio de redes sociais informando o alcance da meta de 100% e entrega de 

panfletos juntos aos moradores, visando a intenção de sua manutenção junto aos novos 

condomínios residenciais e industriais a serem instalados no município de Ibirarema. 

 

Execução: 

Ligação da rede coletora de esgoto na Vila Ribeirão Vermelho e sua especificação no Plano 

Municipal de Saneamento Básico em Água e Esgoto. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Em novembro de 2015, houve o alcance da meta de 100% de coleta e tratamento de todo 

efluente gerado no perímetro urbano do município de Ibirarema, antes do prazo estabelecido 

pelo GAEMA e, com isso, a finalização do TAC, a eliminação do uso de fossas negras e o 

atendimento ao estabelecido no Plano Municipal de Saneamento Básico em Água e Esgoto 

aprovado pela Lei Municipal nº 1.943/2015. 
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Ação constante no cronograma físico previsto no PMSB em Água e Esgoto de Ibirarema: 

 Construção de uma nova ETE quando efetivar a instalação de 100% do novo Distrito 

Industrial de Ibirarema. 

 

Diagnóstico: 

Início das obras do novo Distrito Industrial de Ibirarema sem a previsão de instalação de uma 

nova Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

Proposta: 

Construção de uma nova ETE para atender o novo Distrito Industrial de Ibirarema e bairros 

adjacentes a fim de melhorar a eficiência de tratamento da atual ETE. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Divulgado a necessidade futura de construção durante as reuniões e audiências de elaboração 

do PMSB em Água e Esgoto e entrega de panfletos junto à população. 

 

Execução: 

Levantamento de orçamento para a construção futura de uma nova ETE a fim de contemplar o 

novo Distrito Industrial e bairros adjacentes. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Até o momento foi realizado o orçamento para a construção de uma ETE e a previsão de sua 

instalação será necessária após a ocupação efetiva dos 94 lotes disponíveis que deve ocorrer 

no prazo de até 10 anos. 
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Ação constante no cronograma físico previsto no PMSB em Água e Esgoto de Ibirarema: 

 Instalação de geomembrana de PEAD na lagoa da ETE de Ibirarema com Recursos 

FEHIDRO 2016/2017. 

 

Diagnóstico: 

A atual lagoa de tratamento de esgoto de Ibirarema possui vazamentos esporádicos, os quais 

são consertados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema (SAAEI). Porém, 

devido a fragilidade do solo no local, constantemente aparece outros vazamento, aumentando 

o risco de contaminação do solo e lençol freático. 

 

Proposta: 

Instalação de geomembrana de PEAD visando a impermeabilização da atual ETE de 

Ibirarema visando eliminar os riscos de futuros vazamentos. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Divulgado a necessidade da impermeabilização durante às reuniões do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e audiências de elaboração do PMSB em Água e 

Esgoto, além de entrega de panfletos junto à comunidade. 

 

Execução: 

Executado projeto técnico financeiro e apresentado junto ao Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO), ciclo 2015/2016. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

O município de Ibirarema foi contemplado em 2015 com recursos do FEHIDRO no valor de 

R$ 274.072,82, cujo contrato de repasse foi assinado em 2016 e com previsão de instalação da 

geomembrana na ETE até o fim de 2017. 
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