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2.5.1.2 
SANEAMENTO 
 

A concessão do serviço de abastecimento de água no município de Ponta Grossa 

(Mapa 19) é da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), cujo sistema 

possui, aproximadamente, 77 mil ligações de água, atendendo 99,15% da 

população (SANEPAR, 2004).  

A Tabela 27 demonstra o número de unidades atendidas, em relação às economias 

e em relação às ligações de abastecimento de água,  por categorias. 

 
Tabela 27 
NÚMERO DE ECONOMIAS E LIGAÇÕES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, POR CATEGORIA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – 2004 
 
ECONOMIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES UNIDADES ATENDIDAS 

Residenciais 83.530 Residenciais 72.083 

Comerciais 4.359 Comerciais 3.726 

Industriais 280 Industriais 276 

Utilidade pública 495 Utilidade pública 494 

Poder público 497 Poder público 497 
Total 89.161 Total 77.076 

 
Fonte: 
SANEPAR (2004) 
 
 

No ano de 2001, Ponta Grossa implantou a automação do sistema de 

abastecimento de água da cidade, reduzindo em 47,29% a perda anual do 

sistema. Até o final de 2006, a SANEPAR pretende investir mais de R$ 26 milhões em 

empreendimentos de médio e grande porte no município, permitindo continuar aa 

subsidiar o serviço para mais de 14 mil famílias, além de efetuar investimentos na 

manutenção e atualização da rede. (DIÁRIO DA MANHÃ, 2006). 
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Está em fase final de elaboração o projeto de recuperação da bacia dos 

Alagados, que tem como objetivo a redução da carga poluidora ambiental 

visando a melhoria das condições da água bruta captada para tratamento e 

distribuição (DIÁRIO DA MANHÃ, 2006). 

O sistema de esgotamento sanitário de Ponta Grossa (Mapa 20) é também 

realizado, por concessão, pela SANEPAR. Atualmente, este sistema atende 52% da 

população , porém com a conclusão das obras em andamento, a companhia 

estima que 65% da população será atendida pelo sistema de coleta e tratamento 

de esgotos.  

A Tabela 28 demonstra que o atual nível de atendimento do sistema de 

esgotamento sanitário é deficiente, pois existem apenas 35.051 ligações 

residenciais, representando 48% das residências atendidas pelo sistema de 

abastecimento de água.  

Tabela 28 
NÚMERO DE ECONOMIAS E LIGAÇÕES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS, 
POR CATEGORIAS, EM PONTA GROSSA – 2004 
 
ECONOMIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES UNIDADES ATENDIDAS 

Residenciais 43.923 Residenciais 35.051 

Comerciais 3.049 Comerciais 2.498 

Industriais 73 Industriais 74 

Utilidade pública 235 Utilidade pública 239 

Poder público 281 Poder público 281 
Total 47.561 Total 38.143 

 
Fonte: 
SANEPAR (2004) 
 
 

Está previsto o investimento para a instalação de duas estações de tratamento, 

melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ipanema, nas redes coletoras e 

emissários, além de estações de bombeamento na ETE Ponta Grossa para a 

interligação com a ETE Bairro Belém Novo.  
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O sistema de drenagem de Ponta Grossa se desenvolve ao longo de 153 km de 

arroios (fundos de vale). A ocupação desordenada e as altas taxas de 

impermeabilização geram alguns pontos de enchente, erosões e deslizamentos.  

Os resíduos sólidos urbanos que estão sob responsabilidade da administração 

municipal. 

Os resíduos sólidos regulares, aqueles que não são considerados perigosos, são 

atendidos pela coleta regular por meio de caminhões compactadores.  

Os resíduos sólidos especiais são oriundos de duas fontes diversas: 

� de serviços regulares –compostos por resíduos sólidos infectantes (de serviços 

de saúde, necrotérios, laboratórios, etc.). Embora, por razões legais, sejam de 

responsabilidade da fonte geradora, são assumidos pelo município em razão 

de sua importância sanitária. É o único resíduo classificado como perigoso 

(classe 1) pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.004, 

que faz parte do sistema municipal de limpeza pública; 

� de serviços eventuais – se referem aos demais resíduos que não têm sua 

geração regular. São tratados conforme sua característica, destacando-se a 

limpeza de fossas sépticas, que não faz parte do sistema de limpeza pública. 

São recebidos no Botuquara. Mesmo que a Prefeitura não atue na sua coleta 

e remoção, deve-se destacar as condições inadequadas de sua disposição 

final, especialmente por não haver leito de secagem para o lodo, nem sistema 

de drenagem ou tratamento de percolados no atual destino final. 

Em Ponta Grossa, a coleta de resíduos domiciliares se dá de forma conjunta à 

coleta dos provenientes das atividades comerciais. O volume total estimado de lixo 

coletado é de cerca de 4.870 toneladas/mês (AMBIENGE, 2002). 

As coletas domiciliar e comercial são realizadas diariamente (no período noturno) 

na parte central do município. A coleta dos resíduos infectantes nos hospitais, 

centros de saúde e postos médicos e clínicas é realizada durante o período diurno e 

com freqüência diária e alternada (Mapa 21). 
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