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INTRODUÇÃO 

O presente documento configura-se na segunda revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico do município de Ponta Grossa, onde são 

apresentados dados e metas para o seu cumprimento. Foi elaborado a partir 

de levantamento de informações de caráter de diagnóstico, pelo Grupo de 

Trabalho e ainda levantamentos de campo realizados pela Prefeitura 

Municipal, com apoio da equipe técnica da Companhia de Saneamento do 

Paraná – SANEPAR, sendo essa a concessionária prestadora dos serviços de 

saneamento de água e esgoto deste município desde o ano de 1975. O 

objeto desta segunda revisão são os apontamentos da participação popular 

na Audiência Pública realizada dia 04 de fevereiro as 14:00 na Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

Em fevereiro de 2006 ocorreu a renovação do contrato de concessão 

entre o município e a SANEPAR, por mais 20 anos. Assim, com este trabalho 

vislumbra-se a definição de critérios para a implementação de políticas 

públicas municipais na área de saneamento (abastecimento de água e 

esgotamento sanitário), de forma a promover a universalização do 

atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que 

propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita, 

maximizando a eficácia das ações e resultados. 

O Plano Municipal de Saneamento contempla, numa perspectiva 

integrada, a avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos e o 

licenciamento ambiental das atividades específicas – água, esgoto, entre 

outros, para o distrito-Sede Municipal além dos distritos administrativos de 

Itaiacoca, Guaragi, Periquitos e Uvaia. Abrange ações locais de 

abastecimento de água considerando além da sustentabilidade ambiental, 

a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos serviços e a 

utilização de tecnologias apropriadas.  

Almeja-se também com este trabalho a implantação de instrumentos 

norteadores de planejamento relativos às ações que envolvam a ampliação 

dos serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior 

benefício ao menor custo. 

Desse modo, o produto materializado pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa é de grande utilidade para 

o planejamento e gestão dos serviços locais de saneamento básico, se 

constituindo em um norteador das ações a serem implementadas. 
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1. OBJETIVOS E PRIORIDADES 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tem por objetivo 

apresentar o diagnóstico do saneamento básico no quesito abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, no território do município e definir rotinas 

para o planejamento para o setor. 

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais 

referentes ao Saneamento Básico, especificamente no que se refere ao 

abastecimento de água em quantidade e qualidade, e a coleta, tratamento 

e disposição final adequada de seus resíduos. 

O trabalho abrange a Sede Municipal, o Distrito Administrativo de 

Periquitos, o qual é interligado ao sistema principal, e os distritos de Itaiacoca, 

Uvaia e Guaragi. 

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e 

longo prazos para a universalização do acesso da população aos serviços de 

saneamento, bem como os programas, projetos e ações necessárias para 

atingir seus objetivos, nos termos da Lei 11.445/2007 – Lei do Saneamento. 

O conteúdo deste documento contempla o exclusivamente o Plano 

Setorial para os segmentos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. O manejo de Resíduos Sólidos já foi definido pelo Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), dado pelo Decreto Municipal nº 

9.015/2014, e o manejo da drenagem urbana será definido em plano 

específico a ser elaborado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

 

2. METODOLOGIA 

A segunda revisão do Plano Municipal de Saneamento foi elaborada a 

partir de uma instância consultiva de caráter popular (audiência pública de 

04 de fevereiro de 2016), na qual a opinião da população somou-se ao 

conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, no sentido de retratar 

interesses de forma precisa e responder demandas relevantes da 

comunidade.  

Como elementos metodológicos foram realizados um levantamento de 

dados cadastrais da concessionária, reuniões técnicas com a equipe da 

Prefeitura Municipal e pesquisas de campo para a atualização de 
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informações. Por fim foi apresentado material com o conteúdo dos dados 

obtidos para possibilitar uma análise sobre os mesmos a partir das discussões 

entre os agentes envolvidos neste processo. 

Importante destacar que este Plano não é documento conclusivo já 

que se prevê a sua continuidade por sua avaliação e complementação na 

medida em que este é concebido como processo de planejamento e não 

como um documento que se finaliza nos limites de um relatório definitivo.  

Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, 

bem como outros estudos complementares poderão ser executados desde 

que submetidos à análise conjunta de todos os envolvidos para que sejam 

observados os princípios norteadores da elaboração original do Plano e não 

ocorram alterações que descaracterizem o processo de planejamento 

acordado. 

As informações compiladas nesse Plano foram extraídas de diferentes 

fontes documentais a seguir relacionados (Quadros 1 e 2), além de inspeções 

aos locais das unidades constituintes do sistema, bem como consultas e 

entrevistas com os técnicos da SANEPAR. 

 

Documento Ano Título 

 2011 

Caracterização da Unidade de Recursos Hídricos do 

Paranapanema – Governos dos Estados do Paraná e São Paulo, 

Agência Nacional de Águas – ANA e Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. 

PERH 2010 

Plano Estadual de Recursos Hídricos – Governo do Paraná, 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento – SUDERHSA, OBRAPE. 

 2007 
Diagnóstico dos Mananciais Atuais e Futuros de Ponta Grossa – 

SANEPAR-USHI. 

PDMPG 2006 
Plano Diretor de Ponta Grossa – Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa 

Quadro 1 - Documentos de referência 
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Documento Ano Título 

Resolução CONAMA N° 

357 
2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências 

Resolução SEMA 021 e 

053 
2009 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece 

condições e padrões ambientais e dá outras providências, 

para empreendimentos de saneamento 

Resolução CEMA 065 2008 Sistema de Licenciamento Ambiental no Paraná 

Resolução 

031 SEMA 
1998 Sistema de Licenciamento Ambiental no Paraná 

NBR 7968 1983 

Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas 

áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de 

esgoto e interceptores 

NBR 12211 1992 
Estudos técnicos preliminares de sistemas públicos de 

abastecimento de água 

NBR12214 1992 
Projeto de sistema de bombeamento de água para 

abastecimento público 

NBR 12218 1994 
Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público 

NBR 12217 1994 
Projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público 

NBR 12216 1992 
Projeto de estação de tratamento de água para 

abastecimento público 

 2012 
Prescrições para Elaboração de Projetos de Sistema de 

Abastecimento de Água – Estudo Técnico Preliminar 

IT/INF/021 2006 Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia 

Quadro 2 - Normas, Leis e Resoluções 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO 

3.1. Localização 

O município de Ponta Grossa está localizado principalmente no 

Segundo Planalto na região dos Campos Gerais, mas tem sua porção leste no 

Primeiro Planalto Paranaense. Situa-se na Mesorregião Centro-Oriental do 

Estado com altitudes que variam entre 650 a 1150m em relação ao nível do 

mar. Possui uma área de 2024,41km², representando 1% do território 

paranaense. Com seu centro geográfico estabelecido pelas coordenadas de 

25º 01’ de latitude Sul e 50º 17’ de longitude Oeste. A área urbana possui área 

de 199,94km², corresponde a 9,87% do espaço municipal, enquanto a rural 

com 1824,57 km² representa 90,12% do município. 

O município faz divisa ao Norte com Carambeí e Castro, ao Sul com 

Palmeira, a Sudoeste com Teixeira Soares, a Oeste com Ipiranga, a Noroeste 

com Tibagi e a Leste com o município de Campo Largo. 

A malha rodoviária que atende ao município estrutura-se da seguinte 

forma: 

• Rodovia BR-376 - Rodovia do Café - ligação entre o Porto de 

Paranaguá com Norte e Noroeste paranaense.  

• Rodovia BR-376/277 - Trecho Ponta Grossa-Curitiba-Paranaguá, é 

a ligação do município com a Capital e o Porto de Paranaguá.  

• Rodovia BR-277 - Proporciona acesso às regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná, Paraguai e Argentina.  

• Rodovia PR-151 - Permite ligação com o estado de São Paulo 

(Itararé) através da região Nordeste do Estado. 
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O Quadro 3 mostra a distância de Ponta Grossa e as vias de acesso 

correspondentes aos municípios com os quais há maior interação 

socioeconômica. 

Município Distância de Ponta Grossa Rodovia de acesso 

Carambeí 21 Km PR-151 

Palmeira 37Km PR-151 

Tibagi 106 Km BR-376 / BR-153 

Campo Largo 85 Km BR-376 / BR-277 

Curitiba 114 Km BR-376 / BR-277 

Quadro 3 - Distância do município às principais cidades da região e à capital 

A cidade de Ponta Grossa é importante entroncamento rodo ferroviário 

pois permite a interligação do interior do Paraná à Curitiba e também ao Porto 

de Paranaguá e do Estado de São Paulo ao Estado do Rio Grande do Sul. 

Ponta Grossa possui 3 (três) pátios de carga e descarga, sendo eles: 

Cará-cará, Desvio Ribas e Uvaranas. A atual concessionária ALL – América 

Latina Logística possui três linhas básicas passando por Ponta Grossa que são 

as vias São Paulo - Rio Grande do Sul, Ponta Grossa - Curitiba – Paranaguá e 

Ponta Grossa - Rio Negro. 

O Aeroporto Municipal opera principalmente com aeronaves de 

pequeno porte. Entretanto, a partir de 2016 começou a receber voos 

regulares de passageiros com linha de Ponta Grossa – Campinas (SP). O 

principal aeroporto mais próximo de Ponta Grossa com voos regulares se 

encontra em São José dos Pinhais que é o Aeroporto Afonso Pena (114km). O 

porto marítimo mais próximo de Ponta Grossa é o Porto em Paranaguá 

(217km). 
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Figura 1 - Localização de Ponta Grossa com destaque aos municípios pertencentes a 

Associação dos Municípios dos Campos Gerais 

 

3.2. Clima 

 

O município encontra-se em uma área onde a classificação do clima 

ocorrente segundo W. Koeppen é de Cfb sempre úmido, com clima quente-

temperado, estando o mês mais quente com temperaturas médias abaixo de 

22º C, com onze meses com temperatura média acima de 10º C, e mais de 

cinco geadas noturnas por ano. 

Os dados meteorológicos do Instituto Tecnológico SIMEPAR para a 

cidade de Ponta Grossa, extraídos na estação Ponta Grossa localizada nas 

coordenadas UTM 598.972 m em X e 7.210.720 m em Y, a uma altitude de 885,5 

metros, relativos aos anos de 1998 a 2003 registraram uma temperatura média 

de 18,1ºC, sendo o mês mais quente (março de 2002) com uma temperatura 

média de 22,6ºC, e o mês mais frio (julho de 2000) com uma temperatura 

média de 11,4ºC. As variações das médias mensais estão demonstradas na 

Figura 2. 
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A precipitação média anual entre os períodos de 1945 e 2004 de acordo 

com a estação pluviométrica Santa Cruz, localizada nas coordenadas UTM 

585.636 m em X e 7.212.626 m em Y, a uma altitude de 790 metros, que tiveram 

seus dados fornecidos pela Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA), foi de 1.515,4 mm, 

com a média de 110,8 dias de chuva por ano. Os meses onde a precipitação 

média foi maior foram janeiro (171,3 mm) e fevereiro (161,9 mm), e os meses 

com menores precipitações médias foram agosto (75,3 mm), abril (92,1 mm) 

e julho (98,4 mm) O mês que registrou a maior precipitação foi março em 1998 

com 497,8 mm, e o mês de menor precipitação foi junho de 1948 com 

precipitação de 0,0 mm (Figuras 3, 4, 5 e 6). 

 

Figura 2: Gráfico de Temperatura Média Mensal – 1998 / 2003 

Fonte: SIMEPAR, apud Miara (2011) 
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Figura 3: Gráfico de Precipitação Média Mensal – 1945 / 2004 

Fonte: SUDERHSA (2009) apud Miara (2011) 

 

 

Figura 4: Gráfico de Precipitação Anual – 1945 / 2004 

Fonte: SUDERHSA (2009) apud Miara (2011) 
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Figura 5: Gráfico de Total de Dias de Chuva ao Ano – 1945 / 2004 

Fonte: SUDERHSA (2009) apud Miara (2011) 

 

 

Figura 6: Gráfico da Média de Dias de Chuva / Mês – 1945 / 2004 

Fonte: SUDERHSA (2009) apud Miara (2011) 
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Os dados apresentados a seguir são referentes à estação climatológica 

do IAPAR em Ponta Grossa com uma série de 47 anos. 

Código 02550024 

Nome Ponta Grossa 

Município Ponta Grossa 

Tipo Climatológica 

Período de observação 47 anos (1954 a 2001) 

Altitude (m) 880 

Latitude 25°13' 

Longitude 50°01' 

 

Quadro 4: Dados da Estação Climatológica de Ponta Grossa. Fonte: IAPAR 

 

Mês 
Umidade relativa 

média (%) 

Vento Evaporação 

total média 

(mm) 

Insolação total 

média 

(horas) 

Direção 

predominante 

Velocidade 

(m/s) 

Jan 78,00 NE 3,3 83,4 178,1 

Fev 79,00 NE 3,0 68,2 163,5 

Mar 80,00 NE 2,9 70,7 175,5 

Abr 79,00 NE 3,2 67,0 177,0 

Mai 80,00 NE 3,1 63,0 179,9 

Jun 79,00 NE 3,2 59,2 165,5 

Jul 77,00 NE 3,6 74,1 191,1 

Ago 75,00 NE 3,7 87,5 190,8 
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Set 75,00 NE 4,0 84,1 152,8 

Out 76,00 NE 3,9 85,1 173,8 

Nov 73,00 NE 3,9 94,2 190,9 

Dez 75,00 NE 3,6 93,7 176,4 

Ano 77,20   930 2.115 

Quadro 5: Registro de ventos predominantes e das médias  

de umidade relativas do ar. Fonte: IAPAR 

 

3.3. Hidrografia 

 

3.3.1. Bacias Hidrográficas 

 

O Estado do Paraná foi dividido em 16 Bacias Hidrográficas instituídas 

pela Resolução Nº 024/2006/SEMA, como segue: Litorânea, Iguaçu, Ribeira, 

Itararé, Cinzas, Tibagi, Ivaí, Paranapanema 1, Paranapanema 2, 

Paranapanema 3, Paranapanema 4, Pirapó, Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e 

Piquiri. 

O município de Ponta Grossa encontra-se inserido nas Bacias dos rios 

Ribeira e Tibagi, componentes da Unidade Hidrográfica Alto Tibagi. O rio 

Ribeira deságua no oceano Atlântico, percorrendo uma região de drenagem 

normalmente relacionada a declividades médias a elevadas. O rio Tibagi 

possui suas nascentes nos Campos Gerais, no próprio Segundo Planalto, sendo 

afluente do rio Paranapanema.  

O rio Tibagi, que nasce no município de Palmeira, a oeste da Escarpa 

Devoniana, tem extensão de 550 km, sendo seus principais tributários:  
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▪ Na margem esquerda - rio Taquara, ribeirão dos Apertados e ribeirão 

Três Bocas.  

▪ Na margem direita - rio Pitangui, rio Iapó, rio São Jerônimo e rio 

Congonhas. 

A Figura 7 mostra as bacias hidrográficas no município. 
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Figura 7: Bacias hidrográficas no município de Ponta Grossa
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3.3.2. Dados das Unidades Hidrográficas 

 

A Unidade de Gestão de Recursos Hídricos - UGRH Paranapanema 

abrange área de drenagem de 105921 km², das quais 54088 km² encontram-se 

dentro do Estado Paraná e possui em operação 76 estações fluviométricas com 

longa série de dados. Destas, 28 estações encontram-se na vertente 

paranaense e 48 na vertente paulista, o que representa uma estação 

fluviométrica a cada 1393 km². 

Das seis unidades hidrográficas da UGRH Paranapanema três estão no 

Estado do Paraná (Quadro 6). 

Unidades Hidrográficas 

Tibagi Alto Tibagi e Baixo Tibagi 

Norte Pioneiro Itararé, Cinzas e Paranapanema I e II 

Piraponema Pirapó e Paranapanema III e IV 

Quadro 6 - Unidades hidrográficas da UGRH Paranapanema no Paraná 

 

A Agência Nacional de Águas - ANA mantém registro de onze estações 

fluviométricas no município de Ponta Grossa, sendo uma operada pela própria 

SANEPAR (Quadro 6). 
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Quadro 7 - Estações fluviométricas em operação na área de estudo 

 

Ano Máxima (m³/s) Mínima (m³/s) Média (m³/s) 

2008 252,4 21,78 91,14 

2009 448,5 15,07 113,69 

2010 520,8 27,34 126,91 

2011 * * * 

2012 351,5 20,34 74,54 

2013 * * * 

Quadro 8 - Dados do monitoramento fluviométrico - estação 64444000 - Rio Tibagi – Uvaia 

Fonte: Aguas Paraná (2015). * Não há dados para este período 

 

 

Código Estação Município Rio Responsável 

64430200 Ponta grossa montante Ponta Grossa Rio Tibagi ANA 

64440000 Santa Cruz Ponta Grossa Rio Tibagi ANA 

64444000 Uvaia Ponta Grossa Rio Tibagi COPEL 

64447000 Engenheiro Rosaldo Leitão Ponta Grossa Rio Tibagi ANA 

64447001 Eng. Rosaldo Leitão - Telemétrica Ponta Grossa Rio Tibagi KLABIN 

64449600 ETA - Ponta Grossa Ponta Grossa Rio Alagados SANEPAR 

64450001 PCH São Jorge Barramento Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL 

64452090 PCH São Jorge Defluência Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL 

64452100 Reservatório Pitangui Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL 

64452180 PCHPitangui Jusante Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL 

64452180 PCH Pitangui Jusante Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL 
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Figura 8 - Registro das vazões médias mensais - Estação 64444000 

Fonte: ANA (2015) 

 

 

 

Ano Máxima (m³/s) Mínima (m³/s) Média (m³/s) 

2008 350,50 23,66 115,07 

2009 500,44 17,01 150,44 

2010 533,38 30,68 148,53 

2011 608,49 27,38 166,29 

2012 * * * 

2013 * * * 

Quadro 9 - Dados do monitoramento fluviométrico – Estação 64447000 – Rio Tibagi – 

Engenheiro Rosaldo Leitão. Fonte: Aguas Paraná (2015) * não há dados para este período 

 

 

Figura 9 - Registro das vazões médias anuais – Estação 64447000 

Fonte: ANA (2015) 
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3.4. Qualidade das águas superficiais 

 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é definido como o índice de 

qualidade das águas doces para fins de abastecimento público. 

A rede de monitoramento de qualidade da água superficial da UGRH 

Paranapanema é composta atualmente por 66 estações de medição de 

qualidade das águas, das quais 49 na vertente paranaense e 17 na vertente 

paulista. Portanto, a sua densidade é de cerca de 1 estação a cada 1.605 km². 

Foram selecionados os seguintes parâmetros para avaliar cada uma das 

unidades de planejamento analisadas.  

▪ Oxigênio Dissolvido (OD), 

▪ Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

▪ Fósforo total, 

▪ Coliformes termotolerantes, 

▪ Turbidez (NTU), 

▪ Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

▪ Condutividade. 

Os quadros a seguir mostram a avaliação do IQA na UGRH 

Paranapanema levantadas junto ao Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Paraná - PLERH/PR. 
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Classificação do 

IQA 

Bacia do Tibagi (Alto 

Tibagi e Baixo Tibagi) 

Comitê do Norte Pioneiro 

(Itararé, Cinzas, 

Paranapanema I e II) 

Comitê do Piraponema 

(Pirapo e 

Paranapanema III e IV) 

Ótimo     

Bom     

Razoável  63 60 65 

Ruim     

Péssimo     

Quadro 10 - Avaliação do IQA – UGHR Paranapanema 

Fonte: PLERH-PR 

 

Qualidade da água IQA 

Ótima Entre 91 e 100 

Boa Entre 71 e 90 

Razoável  Entre 51 e 70 

Ruim  Entre 25 e 50 

Péssima Abaixo de 25 

Quadro 11 - Parâmetros de avaliação do IQA 

Fonte: PLERH-PR 

 

Dentro da classificação apresentada a avaliação resultou em nível de 

IQA razoável. O monitoramento da qualidade das águas superficiais realizado 

pela Agência Nacional das Águas (ANA) durante 2008, registra oito parâmetros.  

Para este relatório estão apresentados quatro deles para caracterizar as 

águas superficiais do Rio Tibagi em três estações distintas, sendo elas: 

• Estação 64430200 (Ponta Grossa); 

• Estação 64444000 (Uvaia - Ponta Grossa) 

• Estação 64447000 (Engenheiro Rosaldo Leitão - Ponta Grossa). 
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Os parâmetros analisados foram: 

• pH; 

• Turbidez (NTU); 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

• Oxigênio Dissolvido (OD). 

 

Os resultados estão sintetizados nos quadros e gráficos a seguir: 

● Estação Fluviométrica 64430200 – Rio Tibagi – Ponta Grossa montante 

Rio Tibagi - Ponta Grossa 

Mês  pH Turbidez (NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L) 

Janeiro 6,50 39 1 7,1 

Fevereiro 6,65 35 1 6,8 

Março 6,62 41 1 6,7 

Abril 6,81 19 0,5 8 

Maio 6,84 18 1 7,7 

Junho 6,87 28 1 7,9 

Julho 6,59 27 0,5 7,8 

Agosto 6,96 20 0,5 6,9 

Setembro 6,77 38 1 6,8 

Quadro 12 - Dados do monitoramento da qualidade da água - Estação 64430200 

Fonte: Hidroweb (ANA, 2008) 
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Figura 10: Dados do monitoramento da qualidade da água - Estação 64430200 

 

No período de amostragem nessa estação, a qualidade da água do rio 

Tibagi apresentou águas ligeiramente ácidas, baixa turbidez, inclusive no 

período chuvoso, e alta disponibilidade de oxigênio dissolvido necessário aos 

processos de autodepuração da matéria orgânica, o que resulta em DBO 

máxima de 1mg/L. 

● Estação Fluviométrica 64444000 – Rio Tibagi – Uvaia. 

Rio Tibagi em Uvaia (Ponta Grossa) 

Mês pH Turbidez (NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L) 

Janeiro 7,01 108 1 6,3 

Fevereiro 6,96 42 1 6,2 

Março 6,88 30 2 5,7 

Abril 6,60 31 0,5 6,5 

Maio 7,20 20 2 8 

Junho 7,34 20 1 7,1 

Julho 6,91 26 1 7,2 

Agosto 7,10 28 2 6,5 

Setembro 6,14 94 3 6,4 
Quadro 13 - Dados do monitoramento da qualidade da água - Estação 64444000 

Fonte: Hidroweb (ANA, 2008) 
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Figura 11: Dados do monitoramento da qualidade da água - Estação 64444000 

 

O rio Tibagi nessa estação apresenta águas ligeiramente ácidas 

tendendo à neutralidade. Os níveis de turbidez são baixos, com pico na 

estação chuvosa, atingindo 108 NTU.  

Segundo a ANA (2008) a carga orgânica expressa em termos de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), é reduzida. A decomposição da 

matéria orgânica é favorecida mediante a alta disponibilidade de Oxigênio 

Dissolvido constatado nesse trecho, processo favorecido pelas sucessivas 

corredeiras existentes na região. 

● Estação Fluviométrica 64447000 – Rio Tibagi – Engenheiro Rosaldo Leitão 

Rio Tibagi em Engenheiro Rosaldo Leitão (Ponta Grossa) 

Mês pH Turbidez (NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L) 

Janeiro 6,9 64 2 7,9 

Fevereiro 6,9 68 2,1 8,6 

Março 6,3 30 1,2 4,8 

Abril 7,7 25 2 7,8 

Maio 7,5 17 2,2  
Junho 7,6 13 2 9,4 

Julho 7,3 20 4,1 8,2 

Agosto 7,4 20 2,3 7,9 
Quadro 14 - Dados do monitoramento da qualidade da água - Estação 64447000 

Fonte: Hidroweb (ANA, 2008) 
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Figura 12: Dados do monitoramento da qualidade da água 

Estação 64444000 – Eng. Leitão 

 

O monitoramento indica que as águas do Tibagi na estação Engenheiro 

Rosaldo Leitão apresentam qualidade satisfatória, com baixos níveis de sólidos 

totais e turbidez máxima de 68 NTU.  

Os teores de Oxigênio Dissolvido tendem à supersaturação, suficientes 

para os processos de decomposição da matéria orgânica, conforme atestam 

os valores reduzidos de DBO. 

O principal problema de qualidade nos mananciais superficiais de Ponta 

Grossa está relacionado com o processo de eutrofização. Ele consiste no 

enriquecimento das águas em nutrientes minerais, principalmente nitrogênio e 

fósforo provenientes de atividades agrícolas, de pecuária e suinocultura no 

entorno dos reservatórios, os quais promovem uma elevação dos teores de 

matéria orgânica nas águas e a consequente proliferação de microrganismos 

fotossíntéticos (algas) que aumentam a DBO. 

Ainda, as algas têm uma série de inconvenientes do ponto de vista 

sanitário, dentre as quais podem ser destacados:  
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▪ Algumas espécies segregam substâncias que causam gosto e odor na 

água, 

▪ Outras segregam substâncias tóxicas, 

▪ Interferem com os processos de coagulação e floculação, 

▪ Provocam entupimentos nos filtros das ETAs, 

▪ Produzem organoclorados na desinfecção. 

O Quadro 15 apresenta concentrações de cianobactérias nos dois 

pontos de captação para abastecimento público de Ponta Grossa durante o 

ano de 2015. 

As análises constantes no quadro anterior revelam que as florações de 

cianobactérias na represa de Alagados ocorrem com frequência sazonal, 

sendo os gêneros predominantes Cylindrospermopsis sp e Dolichospermum sp 

(antiga Anabaena). 

Determinações de nitrogênio total e fósforo total na represa de Alagados 

no ano de 2015 revelaram teores da faixa de <0,01-1,1mg/L e <0,01-0,08 mg/L, 

respectivamente. 

Contudo, é importante ressaltar que, apesar das variações nos 

parâmetros analíticos da água bruta, não há comprometimento de qualidade 

da água tratada distribuída à população de Ponta Grossa, em razão de que 

as Estações de Tratamento de Água (ETA's) instaladas no município operam 

atendendo a todos os requisitos definidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde. 
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Data 
Captação Alagados Captação Pitangui 

USAV Curitiba USAV Curitiba 

03/02/15 8.848 7.115 

23/02/15 53.120 70.012 

03/03/15   59.993 

09/03/15 16.903 16.493 

16/03/15 27.750 13.727 

23/03/15 23.472 15.544 

30/03/15 26.617 25.174 

06/04/15 25.199 8.303 

13/04/15 54.923 21.573 

22/04/15 57.625 21.089 

27/04/15 51.855 41.193 

11/05/15 34.086 25.881 

18/05/15 97.497 92.503 

25/05/15 126.441 67.635 

01/06/15 65.529 47.994 

09/06/15 54.647 43.162 

15/06/15 6.172 3.250 

22/06/15 10.552 5.329 

29/06/15   6.101 

07/07/15 4.446 1.674 

13/07/15 4.715 4.648 

03/08/15 118 71 

01/09/15 8.556 3.344 

21/09/15 0 - 

06/10/15 1.084 735 

03/11/15 996 157 

01/12/15 12 - 

Quadro 15 - Dados qualitativos – Captação Alagados e Pitangui  

(Contagem de cianobactérias em cel./ml) 

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) - USAV - Unidade de Serviços e Avaliação da Conformidade 
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3.5.  Hidrogeologia 

Na região da sede municipal de Ponta Grossa afloram três formações 

rochosas da Bacia do Paraná - formações Furnas, Ponta Grossa e Itararé. Dessas 

a formação Furnas é a única que apresenta potencial hidro-geológico 

significativo para produção de água. 

Parte da área da borda leste da Bacia do Paraná está situada 

relativamente próximas da sede municipal de Ponta Grossa – entre 12 e 20 km. 

Nessa área afloram diversas formações e suítes rochosas que compõem o 

embasamento da Bacia do Paraná, como:  

▪ Granito Carambeí. 

▪ Granito Serra Abaixo-Alagados. 

▪ Granito Três córregos. 

▪ Metassedimentos da formação Itaiacoca. 

Dentre as formações rochosas acima, as porções carbonáticas da 

formação Itaiacoca podem constituir aquíferos Kársticos que apresentam bom 

potencial para produção de água. Portanto, esse Plano abordará os aquíferos 

Furnas e Karst com suas respectivas características qualitativas e potencial de 

produção. 
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3.5.1. Aquífero Furnas 

O aquífero Furnas é constituído por rochas areníticas e conglomeráticas. 

Essas rochas representam os depósitos basais da Bacia do Paraná. Isso 

acarretou por diagênese, silicificação das rochas. A principal consequência 

disso foi a eliminação de grande parte da porosidade primária das rochas da 

formação Furnas. As demais características geológicas, forma de ocorrência, 

critérios de prospecção e estruturação aquífera dessa formação são: 

- Poços perfurados no aquífero Furnas em outros municípios, como em 

Carambeí, Tibagi e Arapoti resultaram em vazões unitárias entre 60 e 130 m³/h 

e água com qualidade dentro dos limites de potabilidade preconizados pela 

Portaria 2914/2011 do M.S; 

- Para eliminar riscos à qualidade da água, os poços a serem perfurados devem 

ser locados em regiões isentas de cobertura dos folhelhos da formação Ponta 

Grossa; 

- A espessura de rochas areníticas da formação Furnas é diretamente 

proporcional ao seu potencial de produção de água. Assim esse Plano 

descartou as áreas muito próximas das bordas da Bacia do Paraná, motivo pelo 

qual foram descartadas as áreas do entorno da captação de Alagados; 

- As áreas com maior potencial hidrogeológico do aquífero Furnas estão 

situadas a jusante da captação do Rio Pitangui e ao longo de seu vale. Nessas 

áreas o aquífero Furnas poderá apresentar produção e qualidade compatível 

com àquelas observadas nos municípios de Carambeí, Tibagi e Arapoti; 

- Na região a jusante da captação do Rio Pitangui, as suítes graníticas Serra 

Abaixo-Alagados e Carambeí compõem as rochas do embasamento da 

formação Furnas; 
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- Na região do Parque Estadual de Vila Velha, os fácies carbonáticos da 

formação Itaiacoca compõem as rochas do embasamento da formação 

Furnas. Os processo de dissolução ou dolinização dessas rochas carbonáticas 

aumentaram significativamente a permeabilidade e o potencial de produção 

de água dos arenitos da formação Furnas. 

3.5.2. Aquífero Karst 

Esse aquífero é constituído por rochas carbonáticas metamorfizadas, 

mármores dolomíticos e calcíticos, do proterozóico médio da formação 

Itaiacoca. As principais características geológicas, forma de ocorrência e 

estruturação aquífera dessa formação são: 

- Ocorre na forma de uma faixa de aproximadamente 6,0 km de largura, 

orientada na direção NE-SW; 

- Na direção NE, partindo da localidade de Itaiacoca no município de Ponta 

Grossa, as rochas da formação Itaiacoca afloram e se estendem para dentro 

do estado de São Paulo; 

- Na direção SW, a partir da localidade de Itaiacoca no município de Ponta 

Grossa, a formação Itaiacoca está encoberta pelas rochas da formação 

Furnas da Bacia do Paraná; 

 - A estruturação do aquífero “Karst” da formação Itaiacoca é similar àquela 

que ocorre na região norte de Curitiba ou seja: compartimentos 

hidrogeológicos limitados por rochas impermeáveis, quais sejam diques de 

diabásios a NW e filitos e quartzítos a NE; 

- A porção encoberta da formação Itaiacoca na direção SW se estende, no 

mínimo, até a Lagoa Dourada do Parque Estadual de Vila Velha; 
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- As surgências de água que formam a Lagoa Dourada correspondem a vazão 

de descarga de um dos compartimentos hidrogeológicos do aquífero “karst”, 

da formação Itaiococa e Furnas;  

- As diversas furnas existentes no Parque estadual de Vila Velha foram 

originadas pelo processo de dissolução ou dolinização das rochas 

carbonáticas da formação Itaiacoca – situadas no embasamento das rochas 

areníticas que afloram no local. 

- O nível de água existente dentro das furnas equivale ao nível potenciométrico 

do aquífero “Karst” local. 

- Análises físico-químicas parciais, realizadas de amostras de água coletadas 

na Lagoa Dourada e Furnas do Parque Estadual de Vila Velha, indicaram água 

de boa qualidade sendo que o único parâmetro anômalo foi o pH 5,8 

observado na água da Lagoa Dourada. 

- A vazão pontual medida com molinete fluviométrico nas surgências de água 

que formam a Lagoa Dourada e que correspondem a vazão de descarga de 

um dos compartimentos hidrogeológicos dos aquíferos “Karst” da Formação 

Itaiacoca e Furnas, corresponde a 220 L/s ou 792 m3/h. 

3.6. Geomorfologia 

De acordo com o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná 

(Mineropar, 2006) o município de Ponta Grossa se localiza em sua maior 

extensão territorial no Segundo Planalto Paranaense. Entretanto, sua porção 

leste se situa sobre o Primeiro Planalto Paranaense. No município ocorrem as 

seguintes sub-unidades morfoesculturais: 

• Planalto de Ponta Grossa; 

• Planalto de São Luiz do Purunã; 
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• Planalto de Castro; 

• Planalto Dissecado do Alto Ribeira; 

• Planalto de Tibagi; 

• Planícies de Inundação. 

 

● Sub-unidade morfoescultural Planalto de Ponta Grossa 

Sub-unidade morfoescultural situada no Segundo Planalto Paranaense 

apresenta dissecação média. A classe de declividade predominante é menor 

que 12% e em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 520 metros com 

altitudes variando entre 560 (mínima) e 1.080 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em 

“U”. A direção geral de morfologia é NW-SE, modelada em rochas do Grupo 

Itararé. 

● Sub-unidade morfoescultural Planalto de São Luiz do Purunã 

Sub-unidade morfoescultural situada no Segundo Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação baixa. A classe de declividade predominante é menor 

que 6% e em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 400 metros com 

altitudes variando entre 800 (mínima) e 1.200 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em calha 

muito encaixados. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em 

rochas da Formação Furnas. 

● Sub-unidade morfoescultural Planalto de Castro 

Sub-unidade morfoescultural situada no Segundo Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação média. A classe de declividade predominante é menor 

que 6% e em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 200 metros com 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

31 
 

altitudes variando entre 920 (mínima) e 1.120 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexo-

côncavas e vales abertos de fundo chato, modeladas em rocha do Complexo 

Granítico Cunhaporanga. 

● Sub-unidade morfoescultural Planalto Dissecado do Alto Ribeira 

Sub-unidade morfoescultural situada no Segundo Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação alta. A classe de declividade predominante está entre 

12-30% e em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 800 metros com 

altitudes variando entre 400 (mínima) e 1.200 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e 

côncavas e vales em “V” encaixado. A direção geral da morfologia é NW-SE, 

modelada em rochas das Formações Suíte Monzogranito e Setuva. 

● Sub-unidade morfoescultural Planalto de Tibagi  

Sub-unidade morfoescultural situada no Segundo Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação média. A classe de declividade predominante é menor 

que 6% e em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 460 metros com 

altitudes variando entre 620 (mínima) e 1.080 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e convexas e vales 

em “V”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas da 

Formação Ponta Grossa. 

● Sub-unidade morfoescultural Planícies Fluviais 

Sub-unidade morfoescultural denominada Planícies Fluviais, da unidade 

morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas, 

apresenta sedimentos inconsolidados do Período Quaternário.  
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A Figura 13 demonstra a disposição espacial de cada uma das sub-

unidades morfoesculturais no município de Ponta Grossa. 

Quanto a classificação do relevo em função das declividades que 

ocorrem no município, a Figura 14 apresenta a distribuição de intervalos de 

declividade onde é possível notar as maiores declividades ocupam a porção 

leste do município, em especial nas áreas do Primeiro Planalto Paranaense. Na 

porção oeste predominam relevos planos a suave ondulados (EMBRAPA, 

1979). O quadro 16 demonstra as ocorrências percentuais das classes de 

declividades, assim como a classificação do relevo. 

A variação altimétrica no município ocorre desde altitudes mínimas de 

aproximadamente 600m no Primeiro Planalto Paranaense associadas aos 

canais que formam o rio Ribeira, até superiores a 1150m ao longo das bordas 

da Escarpa Devoniana já no Segundo Planalto Paranaense. 

A Figura 15 apresenta as relações altimétricas na composição do relevo 

do município. 

 

Classe de declividade Classificação do relevo Área (%) 

0 a 3% Plano 56,48 

3 a 8% Suave ondulado 18,39 

8 a 20% Ondulado 20,36 

20 a 45% Forte ondulado 4,63 

45 a 75% Montanhoso 0,14 

Acima de 75% Escarpado 0,01 

Quadro 16: Percentual de intervalos de declividade e classificação do relevo 

(EMBRAPA, 1979) 
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Figura 13 - Mapa Geomorfológico do município de Ponta Grossa 
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Figura 14: Representação do relevo da área do empreendimento – Variações de declividade 
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Figura 15: Mapa hipsométrico do município de Ponta Grossa
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3.7. Geologia 

No perímetro urbano de Ponta Grossa a formação geológica é de 

acordo com Medeiros e Melo (2001), composta pelas Formações Furnas e 

Ponta Grossa (Devoniano), a base do Grupo Itararé (Carbonífero Superior), 

diques e soleiras de diabásio relacionados com o Magmatismo Serra Geral 

(Jurássico-Cretáceo) e sedimentos Quaternários. 

- Formação Furnas: A Formação Furnas é composta por um espesso pacote 

de arenitos médios a grossos, sendo que em direção ao topo predominam 

psamo-pelíticos, constituindo bancos de areia fina micácea intercalados por 

lâminas decimétricas de argilas e siltes. Os arenitos quartzosos são mais 

abundantes e apresentam variações feldspáticas, com impregnações de 

óxido de ferro, grau médio de seleção, grãos esféricos e coloração variando 

de cinza esbranquiçado a rósea. O seu contato com a transição Furnas/Ponta 

Grossa é concordante, ou por falhamentos de gravidade; 

- Formação Ponta Grossa: De acordo com Mineropar (2001), a formação 

Ponta Grossa é a unidade que consiste em depósitos litorâneos e de 

plataforma, é formada por folhelhos e siltitos cinzentos, localmente 

betuminosos, com intercalações de arenitos muito finos, esbranquiçados. 

Apresenta estruturas como laminação paralela, ondulada e flaser 

(MINEROPAR, 2001); 

- Grupo Itararé: De acordo com Melo et. al. (2003), as rochas sedimentares 

atribuídas a este Grupo na área urbana de Ponta Grossa são representadas 

principalmente por arenitos finos a médios, rosados, com diamictitos 

subordinados. O Grupo Itararé aparece num bloco de falhas rebaixado de 

direção geral NE-SW, embutido na Formação Ponta Grossa e, na parte 

noroeste da cidade, em outeiros preservados da erosão, parecendo ser este 

o caso da área do empreendimento. 
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Na porção leste do município há uma maior diversidade litológica do 

restante de sua área. Ocorrem em sua maioria rochas que variam do 

Proterozóico Superior ao Proterozóico Médio  

A Figura 16 é o mapeamento geológico do município. Nela é possível 

observar que a porção leste apresenta maior diversidade geológica quando 

comparada as porções oeste do município.
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Figura 16: Mapa Geológico do município de Ponta Grossa
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3.8. Solos 

A distribuição de solos no município tem muita relevância na avaliação 

dos potenciais ligados a fatores ecológicos e agrícolas. De acordo com 

Medeiros e Melo (2001), no espaço urbano de Ponta Grossa, a ocorrência dos 

tipos de solos segue usualmente a seguinte relação com a topografia: 

I. Nos topos aparecem os latossolos, bastante espessos e evoluídos, 

com mais de 2 metros de espessura, homogêneos e estáveis. 

II. Nas vertentes ocorrem os cambissolos, com até 1 metro de 

espessura; são heterogêneos, pouco evoluídos e muito suscetíveis à 

erosão, devido à presença de minerais instáveis relacionados às rochas 

em decomposição; 

III. Nas planícies predominam os solos hidromórficos, às vezes com 

depósitos de turfa, com forte presença de matéria orgânica; 

Medeiros e Melo (2001) ainda afirmam que as unidades litológicas do 

espaço urbano de Ponta Grossa têm a tendência de desenvolver 

determinados tipos de solo. Na Formação Ponta Grossa ocorrem, nos topos, 

os latossolos de textura argilosa e, nas encostas, os cambissolos. 

A Figura 17 é o mapeamento de solos do município. Nela é possível 

observar que a distribuição dos solos é bastante distinta. Na porção Leste do 

município ocorre uma maior variação de solos do mesmo modo que as 

variações geológicas são mais diversas. Ainda, nas porções mais altas 

ocorrem afloramentos de rocha e neossolos. Nas porções Oeste e central do 

município, incluindo a área urbana, as maiores variações ocorrem entre 

classes de latossolos nas porções mais elevadas do relevo e os cambissolos 

que se distribuem associados aos vales das drenagens fluviais. Ainda, nas 
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porções mais baixas do relevo, ocorrem solos hidromorfizados associados a 

depósitos fluviais.
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Figura 17: Mapa Pedológico do município de Ponta Grossa 
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3.9. Principais características urbanas 

3.9.1. Ocupação e Densidade 

Os Campos Gerais se caracterizam historicamente como uma região 

de caminhos e passagens. A cidade de Ponta Grossa, uma das mais 

importantes dos Campos Gerais, tem, portanto, sua história visceralmente 

ligada a essa característica, sendo, inclusive, chamada de “Cidade 

Encruzilhada”, para qual todos os caminhos convergiam. 

Ponta Grossa surgiu como mais um povoado ao longo do Caminho das 

Tropas da mesma forma que várias outras cidades paranaenses como 

Palmeira, Castro, Lapa, Piraí do Sul, entre outras. O grande movimento 

migratório, contudo só se verificou na década de 1870, quando para o 

Paraná vieram em grande número os russos-alemães que se estabeleceram 

na Colônia Octávio, subdividindo em 17 núcleos, afastados dos centros 

urbanos. A partir de então outros grupos foram chegando à cidade e a ela se 

integrando. Entre os de maior importância estão os poloneses, alemães, russos, 

italianos, sírios, austríacos e portugueses. 

Atualmente a cidade de Ponta Grossa possui características de centro 

urbano de médio porte, atraindo e recebendo expressivo número de pessoas. 

As atividades produtivas mais expressivas no município são incrementadas por 

um variado comércio e uma grande diversidade de serviços. Caracteriza-se 

também como centro regional de oferta de serviços educacionais pela 

quantidade de instituições de ensino superior. Nos quadros a seguir estão 

apresentados os dados gerais referentes à demografia do município.  

 Tipo de Domicílio População  

Urbano 304.733 

Rural 6.878 

Total 311.611 

Quadro 17 - População censitária, segundo tipo de domicílio.  
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Domicílios Urbana Rural Total 

Coletivos 99 10 109 

Particulares 102.829 2.915 105.744 

Ocupados 92.845 2.062 94.907 

Não ocupados de uso ocasional 2.310 572 2.882 

Vagos 7.674 281 7.955 

Total 102.928 2.925 105.853 

Quadro 18 - Número de domicílios em Ponta Grossa, segundo uso e tipo 

Fonte: IPARDES / IBGE – 2010. Último acesso em dez/2015. 

 

O zoneamento urbano definido no Plano Diretor de Ponta Grossa que 

reflete as diretrizes propostas de planejamento urbano e do ordenamento do 

crescimento da cidade, está apresentado na Figura 18 a seguir.  

Figura 18 - Zoneamento urbano de Ponta Grossa 

Fonte: http://geoweb.pontagrossa.pr.gov.br/. Último acesso em 03/2017. 

 

Na revisão do Plano Diretor Municipal (2016) deverá ser proposto um 

novo zoneamento rural com objetivo de proteção dos recursos hídricos, áreas 

de fragilidade ambiental e áreas aptas para agricultura e mineração. 

A área rural deverá ser aquela correspondente a toda área externa ao 

perímetro urbano, e poderá dividir-se em zonas estabelecidas da seguinte 

forma: 
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▪ Centro Urbano de Caráter Distrital  

▪ Setores Especiais de Ocupação Controlada  

▪ Zonas de uso agrossilvipastoril,  

▪ Zona Especial de Proteção Integral  

▪ Zona Especial de Uso Sustentável  

▪ Zona Especial de Proteção dos Mananciais 

A área de abrangência deste Plano será restrita à área urbana do 

município e para o estudo das densidades ocupacionais foram utilizados 

como base os seguintes dados:  

▪ Setores censitários do IBGE (Contagem populacional 1991/Censo 2000 

e 2010); 

▪ Plano Diretor do Município de Ponta Grossa; 

▪ Dados de coletas em campo e PMPG sobre os novos loteamentos. 

Segundo dados do IBGE (Censo 2010), Ponta Grossa abrange uma área 

de 2.112,6 Km², com 311.611 habitantes com densidade demográfica de 

147,50 hab./Km². Do total da população do município, 97,8% reside em área 

urbana distribuídos em 102.829 domicílios particulares permanentes. 

Na planta urbana do município referente ao ano de 2012 e fornecida 

pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, constam os 24 novos loteamentos 

aprovados e em fase de implantação e que já foram considerados no cálculo 

da expansão gradual das áreas adensadas. O Quadro 19 apresenta estes 

loteamentos aprovados e em fase de aprovação.  
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Loteamento Nº de lotes por loteamento Setores de Abastecimento 

Jardim Cachoeira (Alphaville) 719 Centro 

Residencial Fontana di Trevi 260 Centro 

Casa Bela 189 Centro 

Spazio Pontal dos Campos 152 Centro 

Empreendimento Costa Rica 1325 Uvaranas 

Jardim Panamá 474 Uvaranas 

Residencial Londres 500 Uvaranas 

Jardim Veneza I e II 193 Uvaranas 

Vilas di Florenza 168 Uvaranas 

Jardim Viena 120 Uvaranas 

União Moradias Populares 200 Suíço 

Itapoá 500 Suíço 

Conjunto Roma e Atenas 591 Suíço 

Residencial Ibirapuera 592 Suíço 

Pontas dos Frades 136 Suíço 

Residencial Viva a Vida 141 Suíço 

Residencial Conquista 74 Suíço 

Conjunto Nova Ponta Grossa 500 Suíço 

Conjunto Habitacional Antônio Mendes 285 Los Angeles 

Residencial Califórnia 252 Los Angeles 

Residencial Ferrara 490 Los Angeles 

Residencial Moradas 300 Los Angeles 

Duetto Condomínio e Lazer 180 Los Angeles 

Residencial Campos Elísios 603 Los Angeles 

Total 8.944 - 

Quadro 19 - Loteamentos aprovados e em fase de implantação. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 

Essas novas ocupações representam incremento de ligações de água 

e esgoto. Essas ligações estarão distribuídas nos setores de abastecimento 

conforme mostrado no quadro a seguir. 

 

Setores de abastecimento Ligações factíveis (UD) 

Centro 1.320 

Uvaranas 2.780 

Los Angeles 2.110 

Suíço 2.734 

Total 8.944 

Quadro 20 - Novas ligações por setor 
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3.9.2. Macro perfil econômico 

A posição geográfica estratégica do município de Ponta Grossa 

garante a proximidade para a exportação de produtos pelo Porto de 

Paranaguá e pelo Corredor Mercosul, sendo a quarta principal cidade 

exportadora paranaense e a décima do Sul. 

O Distrito Industrial Ciro Martins, localizado no bairro Cará-Cará é o maior 

do interior do estado, atrás apenas de Curitiba e sua região metropolitana. As 

plantas industriais instaladas são principalmente do ramo moageiro-

alimentício.  

Atualmente, mais um Complexo Industrial está se desenvolvendo na 

região norte da cidade, com a implantação de indústrias alimentícias e 

automobilísticas de alto padrão, o que irá impulsionar o crescimento da 

cidade no futuro.  

No setor de serviços, a cidade conta com grandes redes de 

supermercados, shoppings centers, redes de fast-food, além de grandes lojas 

nacionais e regionais de departamentos, eletroeletrônicos e varejo. 

O Quadro 21 apresenta algumas variáveis sócio econômicas do 

município. 
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Quadro 21: Aspectos sócio econômicos. Fonte: IPARDES, 2013 

 

 

 

ECONOMIA 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Economicamente Ativa (PEA) IBGE 2010 149.288 Pessoas 

População Ocupada (PO) IBGE 2010 139.096 Pessoas 

Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2011 7.992 
 

Número de Empregos - RAIS MTE 2011 81.097 
 

Produção de Soja IBGE 2011 245.900 Toneladas 

Produção de Milho IBGE 2011 97.580 Toneladas 

Produção de Trigo IBGE 2011 33.250 Toneladas 

Bovinos IBGE 2011 34.932 Cabeças 

Equinos IBGE 2011 1.786 Cabeças 

Galináceos IBGE 2011 188.000 Cabeças 

Ovinos IBGE 2011 14.000 Cabeças 

Suínos IBGE 2011 12.760 Cabeças 

Valor Adicionado Bruto(VAB) a Preços Básicos - 

Total 

IBGE/IPARDES 2010 5.279.516 R$ 1.000,00 

VAB a Preços Básicos - Agropecuária IBGE/IPARDES 2010 108.420 R$ 1.000,00 

VAB a Preços Básicos - Indústria IBGE/IPARDES 2010 1.860.290 R$ 1.000,00 

VAB a Preços Básicos - Serviços IBGE/IPARDES 2010 3.310.806 R$ 1.000,00 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2011 5.331.943.664 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2011 263.788.526 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Total SEFA 2011 3.239.705.002 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços - Total SEFA 2011 1.813.459.481 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2011 14.990.655 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais PMPG 2012 499.902.436,76 R$ 1,00 

Despesas Municipais PMPG 2012 490.776.995,08 R$ 1,00 

ICMS por Município de Origem do Contribuinte SEFA 2012 492.674.659,54 R$ 1,00 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) MF/STN 2012 45.217.172,62 R$ 1,00 
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3.9.3. Combate à incêndios 

A cidade de Ponta Grossa está bem aparelhada com relação a 

equipamentos de combate à incêndios, contudo com a recente expansão 

urbana há necessidade de implantar novos hidrantes nestas áreas.  

Conforme cadastro da SANEPAR, existem 226 hidrantes ligados à rede 

de distribuição de água que cobrem boa parte da malha urbana, como 

pode ser observado na Figura 19 a seguir. 

 

Figura 19 - Localização dos hidrantes no cadastro de água. Fonte: SANEPAR/SISWEB – 2015 
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Todos os setores de abastecimento contam com hidrantes instalados. O 

setor com mais unidades é o centro que, apesar de ser o setor com menor 

número de ligações, abastece unidades de saúde, escolas e prédios públicos. 

▪ Setor Centro - 71 

▪ Setor Uvaranas - 58 

▪ Setor Los Angeles - 58 

▪ Setor Suíço – 39  

 

3.9.4. Energia elétrica 

A concessionária de energia elétrica que atende ao município de Ponta 

Grossa é a Companhia Paranaense de Energia – COPEL. A cidade é atendida 

através do sistema elétrico Sul/Sudeste onde todas as usinas, linhas de 

transmissão e cargas constituem único sistema. 

O sistema elétrico de Ponta Grossa está conectado a aquele sistema 

através de duas subestações, sendo elas: 

▪ Subestação Ponta Grossa Norte: localizada no Loteamento Santa 

Mônica, com capacidade total de transformação de 150 MVA, com 3 

linhas de transmissão de 230 KV; 

▪ Subestação Ponta Grossa Sul: localizada no Distrito Industrial, com 

capacidade total de transformação de 150 MVA, com 2 linhas de 

transmissão de 230 KV. 

Ponta Grossa possui duas usinas hidrelétricas conectadas ao 

barramento dos alagados de 34,5 KV da SE Norte, somando uma potência de 

2,6 MVA, sendo elas: 
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▪ Usina Hidrelétrica de Pitangui, localizada no Distrito de Itaiacoca com 

potência instalada de 0,7 MVA; 

▪ Usina Hidrelétrica São Jorge, localizada no Distrito de Itaiacoca, com 

potência instalada de 1,9 MVA. 

A UHE Pitangui tem interface com o sistema de produção de água de 

Ponta Grossa. A captação do Sistema Pitangui opera com as águas 

excedentes da produção dessa UHE, onde normalmente o nível do rio é 

suficiente para a operação conjunta sendo que, a água do escoamento 

normal é retida em função da operação da COPEL criando a necessidade de 

se manter um volume mínimo represado no ponto de captação.  

Também a captação do Sistema Alagados realizada na represa dos 

Alagados no rio Pitangui opera em conjunto com as Usina Hidrelétricas da 

COPEL. O Quadro 22 apresenta dados de consumo de energia elétrica no 

município. 

 

Categoria Consumo (MWh) Consumidores 

Residencial 190.535 99.665 

Setor secundário 374.157 2.896 

Setor comercial 132.764 8.893 

Rural 11.843 2.231 

Quadro 22 - Consumo e número de consumidores de energia elétrica 

 

3.9.5. Condições sanitárias 

Entre as 100 maiores cidades brasileiras a cidade de Ponta Grossa é a 8ª 

cidade com melhores condições de saneamento básico. Na região Sul a 

cidade fica em 4º lugar sucedendo Curitiba, Maringá e Londrina. 
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O ranking é resultado de um estudo realizado em 2015 pelo Instituto 

Trata Brasil em parceria com a consultoria especializada em saneamento 

básico OG Associados. Foram pesquisados indicadores como oferta de rede 

de água, investimentos feitos na área, ligações que faltam ser feitas entre 

outros pontos. A rede de distribuição de água tratada conta com 1.835.941 

metros e atende quase a totalidade da população. O município tem 

atualmente duas estações de tratamento de água e oito de tratamento de 

esgoto. Os dados usados pela pesquisa são referentes ao ano de 2013 mas 

com os investimentos nos últimos anos a cidade avançou de posição. 

No período do levantamento de dados do Plano a cidade tinha 83,77% 

de domicílios atendidos por rede de esgoto, e atualmente este número chega 

a 88,76%, aproximando-se mais de Londrina, que está na quarta posição no 

ranking geral.  

As condições sanitárias da cidade com dados de 2015 estão mostradas 

nos Quadros 23 e 24. 

Categorias Unidades atendidas Ligações 

Residenciais 119.760 99.009 

Comerciais 8.168 5.989 

Industriais 383 377 

Utilidade pública 850 834 

Poder público 577 577 

TOTAL 129.738 106.786 

Quadro 23 - Abastecimento de água, pela SANEPAR por categorias. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 

 

Categorias Unidades atendidas Ligações 

Residenciais 105.697 86.821 

Comerciais 7.325 5.243 

Industriais 202 199 

Utilidade pública 705 692 

Poder público 491 491 

TOTAL 114.420 93.446 

Quadro 24 - Atendimento de esgoto, pela SANEPAR por categorias. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 
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Este cenário se reflete diretamente no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de Ponta Grossa que, segundo dados do IPARDES, é igual a 

0,804. 

 

 
Figura 20 - Evolução anual do número de ligações de esgoto no município de Ponta Grossa. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 

 

 

 

3.9.6. Drenagem urbana 

O sistema de drenagem de Ponta Grossa é composto de 12 bacias 

hidrográficas que abrigam mais de 150 km de arroios ao longo de fundos de 

vale e de planícies de inundação. Esta rede hidrográfica apresenta um 

padrão de drenagem mais próximo do anelar pela erosão diferencial em 

função das intrusões de rochas ígneas em rochas sedimentares, expressa pelos 

quatro principais arroios: 

▪ Olarias,  

▪ Pilão de Pedra,  

▪ Ronda, e  

▪ Madureira  
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Toda a drenagem ainda sofre alta influência estrutural com orientações 

nos sentidos NE-SO, NO-SE e N-S o que lhes implica linearidades em seus cursos. 

Os rios correm principalmente sobre lajes de rochas até alcançarem 

áreas de relevos mais planos onde ocorrem depósitos sedimentares. 

Como problemas de destaque em relação a drenagem urbana, as 

condições da ocupação desordenada e as altas taxas de impermeabilização 

geram pontos de contaminações, enchentes, erosões e deslizamentos. 

Salienta-se que o tema drenagem urbana deverá ser abordada em um 

plano especifico. 

 

3.10. Legislação Ambiental Municipal 

Antes da implementação de leis ambientais municipais, as 

determinações estavam presentes nas leis federais e estaduais. 

No dia 25 de maio de 2012 foi publicado a Lei Federal nº 12.651 que 

define as Áreas de Preservação Permanente (APP), assim como seus limites: 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

São consideradas APPs, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos 

desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 

leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012). 
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a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 

10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 

largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água 

com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será 

de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 

naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 

mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 

12.727, de 2012). 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
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VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura 

do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 

projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as 

áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 

(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta, definida pelo plano horizontal determinado por 

planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 

qualquer que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com 

largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço 

permanentemente brejoso e encharcado.      (Redação dada 

pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no 

entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais. 

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 3o (VETADO). 

§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com 

superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da 

faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada 

nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização 

do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

56 
 

§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural 

familiar, de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de 

culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa 

de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, 

desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação 

nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja 

protegida a fauna silvestre. 

§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é 

admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste 

artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física 

diretamente a ela associada, desde que: 

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água 

e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, 

de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio 

Ambiente; 

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos 

de gestão de recursos hídricos; 

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental 

competente; 

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

 

A legislação ambiental municipal é composta principalmente pelas 

seguintes diretrizes legais: 

▪ Lei 11.233/12 - Dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta 

Grossa e dá outras providências 

▪ Decreto 305/03 - Dispões sobre a supressão de elementos arbóreos em 

área urbana. 

▪ Decreto 9.240/14- Institui o Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, no Município de Ponta Grossa 
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▪ Decreto 1.050/06 - Dispõe sobre o Preço Público do uso do Aterro 

Municipal.   

▪ Lei 6.817/01 - Dispõe sobre o aproveitamento de resíduos sólidos gerados 

pelos entulhos da construção civil.  

▪ Lei 8.428/2006 – Cria a Agência Reguladora de águas e Saneamento no 

município de Ponta Grossa. 

 

 

4. DADOS POPULACIONAIS 

 

4.1. Histórico Demográfico 

Os dados da contagem populacional de 1991 e dos censos 

demográficos de 2000 e 2010 mostram a realidade do município de Ponta 

Grossa que teve maior crescimento na década de 70, enquanto na década 

seguinte, ocorreu o êxodo rural, inchando assim os núcleos urbanos. 

A última década (2000 a 2010) repetiu esta tendência, refletida no 

crescimento negativo na área rural e muito próxima do estado na área 

urbana. Os quadros a seguir mostram esta evolução conforme os dados do 

IBGE para o Estado do Paraná: 

Ano População urbana População rural População total 

Habitantes % do 

total 

Habitantes % do 

total 

Habitantes 

1991 6.192.976 73% 2.250.323 27% 8.443.299 

2000 7.781.664 81% 1.776.790 19% 9.558.454 

2010 8.912.692 85% 1.531.834 15% 10.444.526 

Quadro 25 - Divisão da população do estado do Paraná por situação de domicílio. 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Situação/ período 1991/2000 2000/2010 

Urbana 2,85% a.a 1,45% a.a 

Rural -2,34% a.a -1,38% a.a 

Total 1,47% a.a 0,93% a.a 

Quadro 26 - Taxa de crescimento populacional do estado do Paraná. 

Fonte: IBGE (2010) 

 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

58 
 

Ponta Grossa, que é a cidade pólo da região, também segue essa 

tendência de migração para a área urbana. O quadro a seguir mostra a 

divisão da população de Ponta Grossa pela situação do domicílio. 

 

Ano População urbana População rural Pop. total 

Habitantes % do total Habitantes % do total Habitantes 

1970 113.019 89,0% 13.921 11,0% 126.940 

1980 172.929 92,6% 13.727 7,4% 186.656 

1991 221.671 94,7% 12.313 5,3% 233.984 

2000 266.683 97,4% 7.064 2,6% 273.616 

2010 304.733 97.8% 6.878 2,2% 311.611 

Quadro 27 - Divisão da população de Ponta Grossa por situação de domicílio. 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Quadro 28 - Taxa de crescimento populacional de Ponta Grossa. 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Se esta tendência de diminuição da população rural tivesse 

continuidade poderia leva-la ao desaparecimento. Todavia, esta é uma 

hipótese extrema, pois a área abriga ainda bom número de agricultores, 

mantendo crescimento total vegetativo e tendência, em médio prazo, à 

estabilização da população urbana, da mesma forma do que no restante do 

Estado. 

A área urbana do município de Ponta Grossa apresentou nas últimas 

décadas uma diminuição da taxa de ocupação, conforme apresentado no 

quadro a seguir: 

Ano Taxa de ocupação (hab./domicílio) 

1991 3,86 

2000 3,45 

2010 2,96 

Quadro 29: Taxa de ocupação na área urbana. Fonte: IBGE (2010) 

Situação/ período 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Urbana 5,30% a.a. 2,56% a.a. 2,25% a.a 1,59% a.a 

Rural -0,14% a.a. -0,94% a.a. - 4,73% a.a - 0,29% a.a 

Total 4,70% a.a. 2,31% a.a. 1,88% a.a 1,54% a.a 
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Os dados de evolução das unidades atendidas com energia elétrica e 

sua evolução no período de 2004 e 2012 estão mostrados no Quadro 30. 

Categoria de consumidor 2004 2012 Evolução (% a.a) 

Residencial 83.218 99.665 2,47 

Setor secundário 1.240 2.896 1,67 

Setor comercial 6.852 8.893 3,72 

Rural 1.952 2.231 1,78 

Outras classes (Inclui indústrias) 961 1.086 1,62 

TOTAL 94.223 114.771 2,72 

Quadro 30: Consumidores atendidos com energia elétrica. 

Fonte: COPEL 

 

 

Os dados de evolução das ligações e economias residenciais de água 

nos últimos cinco anos, estão mostrados no quadro a seguir: 

 

Ano Ligações residenciais Economias residenciais Relação 

economias/ligação Unidades Evolução (%) Unidades Evolução (%) 

2008 77.774  92.542  1,19 

2009 79.394 2,04 95.037 2,62 1,20 

2010 81.821 2,97 98.611 3,62 1,20 

2011 84.751 3,46 102.216 3,52 1,21 

2012 88.825 4,58 106.537 4,04 1,20 

2013 93.979 5,49 112.582 5,36 1,20 

2014 96.993 3,10 116.553 3,41 1,20 

2015 99.009 2,04 119.760 2,68 1,21 

Quadro 31 - Total de unidades e evolução de ligações e economias no 

município de Ponta Grossa. Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 

 

4.2. Projeção da população 

Na definição da população final de projeto, foram considerados os 

dados coletados junto ao IBGE, SANEPAR, IPARDES, COPEL e os loteamentos 

já aprovados pela prefeitura de Ponta Grossa. 

A partir desses elementos fez-se uma estimativa de crescimento tendo 

como balizadoras as taxas de crescimento observadas na cidade e na região 

bem como as potencialidades de novas indústrias e oportunidades de novos 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

60 
 

negócios. Para a definição das taxas de crescimento da projeção da 

população foram utilizados dois métodos de projeção: aritmético e 

geométrico.  

Essas projeções partem dos dados censitários do IBGE de 1991, 2000 e 

2010. O período de análise foi de 30 anos para representar a tendência deste 

crescimento. Entretanto, o presente estudo considera um horizonte de projeto 

de 20 anos. 
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Ano Projeção aritmética Projeção geométrica 

População urbana 

(hab) 

Crescimento 

populacional 

i  (% a.a) 

População 

urbana 

(hab) 

Cresc. populacional 

i  (% a.a) 

1970 113.019  113.019  

1980 172.929 3,46% 172.929 4,34% 

1991 221.671 2,00% 221.671 2,28% 

2000 266.683 1,88% 266.683 2,08% 

2010 304.733 1,25% 304.733 1,59% 

2011 308.538 1,23% 309.578 1,58% 

2012 330.128 1,24% 330.128 1,57% 

2013 334.222 1,22% 335.295 1,55% 

2014 338.315 1,21% 340.502 1,54% 

2015 342.409 1,20% 345.750 1,54% 

2016 346.502 1,18% 351.078 1,53% 

2017 350.596 1,17% 356.448 1,52% 

2018 354.690 1,15% 361.858 1,50% 

2019 358.783 1,14% 367.286 1,49% 

2020 362.877 1,13% 372.754 1,48% 

2021 366.970 1,12% 378.263 1,47% 

2022 371.064 1,10% 383.812 1,46% 

2023 375.157 1,09% 389.402 1,45% 

2024 379.251 1,08% 395.033 1,44% 

2025 383.345 1,07% 400.704 1,43% 

2026 387.438 1,06% 406.415 1,42% 

2027 391.532 1,05% 412.167 1,41% 

2028 395.625 1,03% 417.959 1,40% 

2029 399.719 1,02% 423.792 1,39% 

2030 403.813 1,01% 429.666 1,38% 

2031 407.906 1,00% 435.580 1,37% 

2032 412.000 0,99% 441.534 1,36% 

2033 416.093 0,98% 447.529 1,35% 

2034 420.187 0,97% 453.565 1,34% 

2035 424.281 0,96% 459.641 1,33% 

2036 428.374 0,96% 465.758 1,32% 

2037 432.468 0,95% 471.915 1,31% 

2038 436.561 0,94% 478.112 1,30% 

Quadro 32 - Evolução populacional de Ponta Grossa.  

Fonte: IPARDES 
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Como se pode notar os dois métodos apontam uma tendência de 

redução de crescimento ao longo dos anos. Após a análise das tendências 

de crescimento acima apresentadas e dos índices indicados pelo IBGE para 

a região e para o Estado, conclui-se que a taxa geométrica de crescimento 

é a mais representativa para o município, portanto será o ponto de partida 

deste estudo. O quadro a seguir mostra a projeção populacional de 2013 até 

2046. 

Ano Projeção geométrica 

População urbana (hab) Crescimento populacional (% a.a) 

2013 335.295 1,55% 

2014 340.502 1,54% 

2015 345.750 1,54% 

2016 351.078 1,53% 

2017 356.448 1,52% 

2018 361.858 1,50% 

2019 367.286 1,49% 

2020 372.754 1,48% 

2021 378.263 1,47% 

2022 383.812 1,46% 

2023 389.402 1,45% 

2024 395.033 1,44% 

2025 400.704 1,43% 

2026 406.415 1,42% 

2027 412.167 1,41% 

2028 417.959 1,40% 

2029 423.792 1,39% 

2030 429.666 1,38% 

2031 435.580 1,37% 

2032 441.534 1,36% 

2033 447.529 1,35% 

2034 453.565 1,34% 

2035 459.641 1,33% 

2036 465.758 1,32% 

2037 471.915 1,31% 

2038 478.112 1,30% 

2039 484.350 1,30% 

2040 490.629 1,29% 

2041 496.948 1,28% 

2042 503.308 1,27% 

2043 509.708 1,26% 

2044 516.149 1,26% 

Quadro 33 – Projeção populacional até 2046. Fonte: IPARDES 
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5. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA 

 

 

5.1. Sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 

No município de Ponta Grossa desde 1975 os serviços de abastecimento 

de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários são prestados pela 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de 

Concessão de Serviços Públicos.  

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira 

satisfatória à população em todas as regiões urbanas do município, dentro 

dos padrões de qualidade e potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 

2.914/11 do Ministério da Saúde.  

Atendendo a esta Portaria são mantidos e disponibilizados para 

consulta, de forma compreensível ao consumidor, registros atualizados sobre 

a qualidade da água distribuída. Ainda, relatórios das análises efetuadas são 

encaminhados para vigilância sanitária do município. 

Com relação aos Distritos Administrativos, o distrito de Itaiacoca possui 

diversos sistemas próprios (poços e/ou minas), operados pelos moradores das 

comunidades que o compõem, sendo que o aglomerado urbano de Uvaia e 

Guaragi são operados pela SANEPAR e Periquitos encontra-se interligado ao 

sistema da Sede Municipal, também operado pela SANEPAR.  

No que se refere ao abastecimento das pequenas comunidades, todas 

são abastecidas por sistemas próprio (poços artesianos), sendo operadas 

diretamente pelas próprias comunidades, sem a intervenção da 

concessionária que opera o sistema urbano.  
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5.2. Sede Municipal 

O estudo apresentado no seguimento caracteriza, descreve e 

apresenta o diagnóstico técnico-operacional das unidades produtoras e das 

unidades distribuidoras que compõem o Sistema de Abastecimento de Água 

– SAA da sede do município de Ponta Grossa. 

O Sistema de Abastecimento de Água de Ponta Grossa foi visitado e 

analisado na sua total amplitude, desde as tomadas de água, captações e 

tratamento, compondo o sistema de produção, passando pelas unidades de 

bombeamento, adução, reservação e rede de distribuição. 

As informações compiladas ao longo do relatório foram extraídas de 

diferentes documentos, além de inspeções aos locais das unidades 

constituintes do sistema, bem como consultas e entrevistas com os técnicos 

da SANEPAR, diretamente envolvidos na operação, pertencentes à URPG 

(Unidade Regional de Ponta Grossa). 

Há que se considerar que as novas taxas per capita serão decrescentes 

com o tempo, fruto das tendências de uso racional da água e ajuste à 

realidade futura de uso sustentável e parcimonioso da água.  

 

5.3. Histórico 

O primeiro sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa data de 

1914 e iniciou com o aproveitamento das águas dos córregos Mandioca e 

Cascavel. Em 1956, foi implantada uma nova captação no rio Verde com 

barragem de alvenaria e pedra de onde a água era recalcada até um 

pequeno reservatório prosseguindo por gravidade até o ponto de junção dos 

rios Cascavel e Mandioca.  

No ano 1969 esse sistema foi abandonado com a entrada da operação 

do Sistema Adutor Alagados no rio Pitangui e que vem sendo sucessivamente 
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ampliado até os dias de hoje. Até 1973, quando a Estação de Tratamento de 

Água – ETA iniciou a sua operação, a água distribuída sofria apenas simples 

desinfecção. A operacionalização dos filtros de fluxo ascendente (filtros 

russos), com capacidade máxima de 400 L/s, sanou o problema da presença 

de cor na água captada, que ocorria principalmente nas épocas chuvosas. 

O estudo de mananciais elaborado pela empresa Proensi (1980) propôs 

a utilização do sistema Pitangui / Alagados com o aproveitamento integral do 

sistema produtor existente, associado à sua gradativa ampliação através do 

reforço da captação e a implantação do sistema Pitangui mais a jusante da 

represa Alagados.  

Deste modo, o sistema como um todo, na primeira etapa, passaria a 

fornecer  950 L/s e numa segunda etapa poderia alcançar 1.500 L/s. Essa 

proposta da década de 80 se consolidou quase totalmente, pois atualmente 

Ponta Grossa continua sendo abastecida pelo rio Pitangui em dois locais 

distintos, na CSP-1 – Represa dos Alagados e na CSP-2 com barragem de 

elevação de nível no rio Pitangui.  

Em 2009, foi incorporado ao sistema de produção o tratamento tipo 

Actiflo®, fazendo do sistema uma mescla exitosa, composta de unidade de 

clarificação ultramoderna (2009), complementada por uma unidade antiga, 

eficaz e duradoura, que são os filtros russos. 

 

5.4. Visão geral do sistema 

O sistema de produção e tratamento do SAA de Ponta Grossa é 

formado, basicamente, por duas captações superficiais, complementado por 

uma captação subterrânea e operado com três módulos de tratamento de 

água. 

O quadro a seguir os principais indicadores do SAA de Ponta Grossa: 
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Indicadores 2011 2012 2013 2014 OUT/2015 

Economias domiciliares 

abastecidas 
102.216 106.537 112.582 104.690 106.741 

Economias totais 

abastecidas 
111.440 115.061 122.080 126.223 129.661 

Ligações totais 

abastecidas 
91.965 96.166 101.479 116.553 119.669 

Volume micromedido 

(m³/ano) 
15.081.345 15.570.237 18.974.360 19.778.749 16.535.319 

Volume aduzido 

(m³/ano) 
25.893.522 27.329.027 27.559.625 28.255.367 23.257.089 

Volume produzido 

(m³/ano) 
22.265.559 25.703.289 25.908.234 26.218.818 21.458.804 

Quadro 34 - Dados gerais do SAA. Fonte: SANEPAR/SISWEB 

 

A figura a seguir mostra o arranjo existente do SAA.
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Figura 21 – Vista aérea parcial do município de Ponta Grossa, identificando os pontos de captação, tratamento e reservação existentes no Sistema de Abastecimento de Água municipal. 
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5.5. Sistema Alagados 

 

5.5.1. Captação 

O sistema produtor de água de Ponta Grossa possui um único 

manancial que é o rio Pitangui, pertencente à bacia do rio Tibagi, no qual 

existem dois sistemas de tomada de água e captação. O mais antigo, o 

Sistema Alagados, é explorado desde o início da década de 70, e o segundo 

é denominado de Sistema Pitangui com exploração mais recente que data 

da década de 80 

A captação é realizada na represa dos Alagados no rio Pitangui cuja 

área da bacia hidrográfica é de aproximadamente 376km². Esta captação, 

que iniciou sua operação em 1969, opera em conjunto com a Usina 

Hidrelétrica da COPEL.  

A tomada de água do rio Pitangui é feita em canal a céu aberto 

escavado em rocha com profundidade de aproximadamente 6,0 m e poço 

de sucção com instalações para receber cinco conjuntos moto-bombas. A 

leitura do nível de água é realizada por uso de limnímetro.  

A casa das bombas foi construída para abrigar cinco conjuntos moto-

bombas de eixo horizontal com sucção e recalque radiais num nível abaixo 

da cota máxima do nível d’água.  

O quadro a seguir apresenta os dados de outorga e exploração do 

manancial. 

 

Área da bacia (km²) 376 

Vazão mínima (L/s) – Rio Pitangui 4.875 

Qualidade de água bruta Boa – eventualmente há ocorrência de algas 

Outorga / Validade Em processo de renovação  

Vazão de outorga (L/s) 380 

Regime de exploração outorgado 24 horas 

Tipo da barragem Superficial com barragem de nível 

Altura máxima (m) 6 

Vazão explorada (L/s) 250,64 L/s 

Quadro 35 - Rio Pitangui – Sistema Alagados. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 
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5.5.2. Estação Elevatória de Água Bruta (EEB-1) 

 

No mesmo local da captação do Sistema Alagados existe uma estação 

de bombeamento, a EEB-1 Alagados, que está abrigada em casa de bombas 

de 2 pavimentos e conta com sistema de escorva, monovia e manômetro na 

saída. As características da estação elevatória são: 

 

Recalca para Área de tratamento - Jardim Carvalho 

Nº de bombas (ud) 5 (4 operando em paralelo e 1 de reserva) 

Vazão (L/s) 3x175,0 + 2x100,0 

Altura manométrica (mca) 102,0 

Potência por conjunto (cv) 200,0 

Horas de funcionamento no dia 21 a 24 

Quadro 36 - Principais características da EEB-1. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

5.5.3. Adutora de Água Bruta (AAB-1) 

A AAB-1 interliga a captação da Represa dos Alagados à área de 

tratamento situada no Jardim Carvalho, em tubulação de aço carbono DN 

600 (espessura 6,35 mm - ¼”), com extensão de 11,6 km. Para proteção da 

linha estão instaladas válvulas de retenção na saída e ventosas.   

Interliga  A captação dos Alagados à chegada das ETA 

Condição de trabalho Recalque 

Material / Diâmetro (mm) Aço-carbono DN 600 

Extensão (m) 11.560 

Vazão média de operação (L/s) 100,0 a 105,0 = 400,0 a 420,0 

Quadro 37 - Principais características da AAB-1. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 
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5.6. Sistema Pitangui 

 

5.6.1. Captação 

O Sistema Pitangui de exploração mais recente que data da década 

de 80, também tem como manancial abastecedor o rio Pitangui. 

O Sistema Pitangui que iniciou sua operação em 1985 capta água no 

rio Pitangui através de uma soleira com canal desarenador, poço de sucção 

e casa de bombas localizados a jusante da captação do Sistema Alagados e 

opera com as águas excedentes da produção da COPEL. Em situações 

normais, o nível do rio é suficiente para a operação deste sistema. No entanto, 

a água do escoamento normal é retida em função da operação da COPEL 

criando a necessidade de se manter um volume mínimo represado no ponto 

de captação.  

A barragem possuía inicialmente 16,7 m de crista, sendo 12,7 m em 

concreto e 4,0 m em gabiões escalonados. Devido à instabilidade das 

margens, houve a necessidade de se prolongar as ombreiras aumentando o 

comprimento da barragem para 18,0 m. A largura total da estrutura, 

considerando inclusive o escalonamento das caixas de gabiões, é de 14,0 

metros.  

A variação do nível d’água previsto é de 3,3 m. A leitura do nível de 

água é realizada em limnímetro instalado.  

No canal de admissão, após a tomada d’água direta, há uma grade 

de ferro para retenção de materiais grosseiros e uma comporta. Após o 

gradeamento encontra-se instalado um desarenador com canal duplo, 

paralelo, cada um com 4,0 metros de largura e 30,0 metros de comprimento. 

A tomada de água do rio Pitangui localiza-se num trecho retilíneo do rio, 

com cerca de 40,0 a 50,0 m de largura, onde há uma pequena depressão do 

fundo que origina um escoamento em regime turbulento. 

As unidades componentes da captação são as seguintes: 
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▪ Barragem de elevação em Bolsacreto®; 

▪ Estrutura de tomada de água; 

▪ 2 canais desarenadores; 

▪ Canal de água – poço de sucção; 

▪ Casa de bombas pavimento inferior – nível da água;  

▪ Casa de bombas pavimento térreo – nível da rua da entrada; 

▪ Reservatório hidropneumático e  

▪ Subestação com muro de gabiões. 

 

Área da bacia (km²) 452,4 

Vazão mínima (L/s) – Rio Pitangui 4.875,0 

Qualidade de água bruta Boa - eventualmente há ocorrência de algas 

Outorga / Validade 263/99-DRH - 04/05/2050 – 527,6 L/s (em 

processo de ampliação para 750 L/s) Vazão de outorga (L/s) 

Regime de exploração outorgado 24 horas 

Tipo  Superficial com tomada de água direta 

Altura máxima (m) 3,0 

Material Concreto e gabiões 

Vazão explorada (L/s) 750 

Quadro 38 - Rio Pitangui  - Sistema Pitangui. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

A barragem de Bolsacreto® pode ser observada através da lâmina de 

água que escoa sobre as bolsas dispostas superpostas no fundo do rio numa 

extensão de aproximadamente 50 m a montante. 

Tal como foi construída, não proporciona a elevação de nível ideal pois 

sua face superior deveria ser mais elevada. 

Na margem esquerda do rio não há qualquer intervenção relativa à 

tomada de água. As condições da margem esquerda são do curso natural 

do rio. 

A captação do rio Pitangui (tomada d’água) passou por obras de 

ampliação, constituídas da implantação da estação elevatória de baixo 

recalque através da instalação de 4 bombas Higra e de uma 4ª bomba KSB 

para compor o conjunto de recalque para a ETA. 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

72 
 

Estas obras ampliaram a capacidade da captação de água bruta, de 

550,0 L/s para 750,0 L/s. 

Existem no lado direito do rio 2 desarenadores que permitem a transição 

entre o curso da água e o poço de sucção. Estes 2 desarenadores possuem 

comportas na sua entrada que estão desativadas há algum tempo. Os 

desarenadores diretamente ligados ao poço de sucção operam atualmente 

com o mesmo nível de água. 

Com a implantação efetivada das obras e bombas da estação 

elevatória de baixo recalque, os desarenadores foram separados do poço de 

sucção configurando-se em duas câmaras distintas. Os desarenadores 

continuam interligados ao rio Pitangui e as 4 bombas Higra® instaladas na 

posição vertical elevam a água para um patamar superior no poço de 

sucção.  

Os novos níveis de água no poço de sucção são os seguintes: 

▪ NA mínimo = 833,05 m 

▪ NA máximo = 836,40 m 

▪ NA operacional = 833,35 m 

 

 

5.6.2. Estação Elevatória de Água Bruta (EEB-2) 

A elevatória EEB-2 Pitangui é composta por quatro conjuntos moto-

bombas, sendo um reserva, com as seguintes características: 

 

Casa de bombas pavimento inferior: Na casa de bombas existem nichos 

que permitem a instalação de 5 conjuntos moto-bomba, sendo que três das 

instaladas são iguais e um quarto conjunto que foi instalado é de maior 

potência. 
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Sobre os 3 conjuntos iguais, são bombas bipartidas da marca KSB, todas 

iguais e acopladas a 3 motores de mesma potência, ainda que de marcas 

diferentes. 

Observando a casa de bombas da margem para o rio, tem-se da direita 

para a esquerda os seguintes conjuntos: 

Característica Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 

Marca KSB KSB KSB 

Modelo RDL 300-620 C RDL 300-620 C RDL 300-620 C 

TAG / ano OP 39.214 / 1983 OP 39.214 / 1983 OP 39.214 / 1983 

Vazão (m³/h) 990 990 990 

Hm (m) 155 155 155 

Diâmetro do rotor (mm) 591 591 591 

Rotações (rpm) 1770 1770 1770 

Motor WEG ARNO GEVISA 

Potência do motor (cv) 800 800 800 

Quadro 39 - Principais características dos 3 conjuntos motor  

bomba idênticos instalados na EEB-2 

 

 

Conforme informado pela SANEPAR, as condições operacionais depois 

da instalação da quarta bomba são as seguintes: 

▪ Bombas de 800 cv operando em paralelo recalcando a vazão de 550,0 

L/s, 

▪ 2 bombas de 800 cv operando em paralelo com a bomba nova de 1.200 

cv recalcando a vazão de 750,0 L/s. 

▪  

As válvulas de retenção são da marca Valloy, modelos VA 401 e PN 20. 

a) Bombas idênticas: As bombas existentes são KSB RDL 300 – 620 C 1770 RPM 

com dados de placa: 

▪ Q = 990,0 m³/h 

▪ H = 155,0 mca 
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A curva da bomba KSB 300 - 620 C pode ser obtida através do Manual 

de Serviço A1385.8P/1, disponível no site da fabricante.  

Para calibrar a 300 - 620 B com a 300 - 620 C mostram-se abaixo os 

valores de Q x H para efeito de comparação. 

 

Vazão Hm (m) 

Q (m³/h) Q (L/s) 620 B - Rotor 590 mm 620 C - Rotor não mencionado 

0 0,0 183 182 

360 100,0   177 

400 111,1 177   

600 166,7 170   

720 200,0   168 

800 222,2 165   

1.000 277,8 155   

1.080 300,0   150 

1.200 333,3 145   

1.260 350,0   139 

1.368 380,0   135 

1.400 388,9 134   

Quadro 40 - Calibração dos dados das bombas idênticas na EEB-2 

Fonte: Dados do fabricante 

 

 

Observa-se que as curvas são praticamente coincidentes. 

b) Quarta Bomba instalada: A quarta bomba que foi instalada é uma KSB RDL 

300 - 620 A 1750 RPM com dados de placa: 

▪ Q = 1.612,0 m³/h 

▪ H = 145,0 mca 
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O lançamento dos valores de placa seguido da interpolação linear 

permite deduzir que o rotor tem um diâmetro da ordem de 558mm. 

Característica Conjunto 4 (instalada) 

Marca KSB 

Modelo RDL 300-620 A 

TAG / ano OP 669.779 SANEPAR 158052 / 2012 

Vazão (m³/h) 1612 

Hm (m) 145 

Diâmetro do rotor (mm) 591 

Rotações (rpm) 1770 

Motor WEG 

Potência do motor (cv) 1200 

Quadro 41 - Principais características do 4º conjunto motor bomba instalado na EEB-2. 

Fonte: Dados do fabricante 

 

Comparando-se o rotor calculado de 558 mm com o rotor adotado na 

curva do sistema tem-se: 

 

Vazão Hm (m) 

Q (m³/h) Q (L/s) 620 B - Rotor 590 mm 620 C - Rotor não mencionado 

0 0,0 178 183 

360 100,0   178 

400 111,1 173   

600 166,7 170   

720 200,0   172 

800 222,2 168   

1.000 277,8 155   

1.080 300,0   164 

1.200 333,3 158   

1.260 350,0   158 

1.400 400,0 
 

151 

1.600 444,4 145   

1.800 500   136 

2.000 555,5 125   

Quadro 42 - Calibração da 4ª bomba instalada na EEB-2. Fonte: Dados do fabricante 

 

Para estas curvas não há coincidência apesar de ambas conterem os 

valores (Q x H ) de placa. 
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Conforme informado pela SANEPAR, as condições operacionais 

atualizadas são as seguintes: 

▪ 2 bombas de 800 cv operando em paralelo recalcando a vazão de 

550,0 L/s, 

▪ 2 bombas de 800 cv operando em paralelo com a bomba nova de 

1.200 cv recalcando a vazão de 750,0 L/s. 

As válvulas de retenção são da marca Valloy, modelo VA 401 e PN 20. 

Foi implantada medição de vazão na saída para a adutora de água 

bruta Pitangui, porém ainda não na Represa Alagados. 

 

Casa de bombas pavimento superior – Nível da estrada de acesso: 

Neste pavimento existem duas bombas de escorva e os quadros de comando 

dos motores. 

  

5.6.3. Adutora de Água Bruta (AAB-2) 

A AAB-2 interliga a captação do Pitangui à área de tratamento no 

bairro Jardim Carvalho. Para proteção da linha nela estão instaladas válvulas 

de retenção na saída, de alívio e ventosas. O quadro a seguir mostra as 

principais características da AAB-2. 

Ano de início de operação 1980 

Interliga A captação do Pitangui à ETA-2 

Condição de trabalho Recalque 

Material / Diâmetro (mm) Ferro fundido K9/K7 DN 700 

Extensão (m) 6.450 

Vazão máxima de operação (L/s) 750,0 

Estado de conservação Bom 

Quadro 43 - Principais características da AAB-2. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 
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No quadro a seguir estão listadas as cotas de referência da AAB-2: 

 

Descrição Cota 

Cota do piso da casa de bombas 835,25 m 

Cota da entrada da ETA 966,4 m 

Desnível geométrico mínimo 131,15 m 

Quadro 44 - Cotas de referência - SANEPAR. Fonte: Croquis da SANEPAR/SISWEB 

 

 

Descrição Cota 

Cota do fundo do poço de sucção  831,05 m 

Cota da laje de cobertura do poço de sucção 836,85 m 

Altura interna do poço de sucção 5,8 m 

Cota da base das bombas   835,5 m 

Cota do NA mínimo  833,35 m 

Cota do NA normal   833,05 m 

Cota do NA máximo (cota do vertedor) 836,40 m 

Cota da chegada na ETA   966,40 m 

Desnível geométrico mínimo   130,0 m 

Desnível geométrico máximo 133,05m 

Quadro 45 - Cotas de referência – Observadas do projeto SERENCO. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

Esse estudo da SERENCO considera o valor C igual a 125 e das curvas 

obtém-se os pares (Q x H): 
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Bombas Q (L/s) H (mca) BHP 

1 bomba isoladamente  351,0 L/s 139,0 mca 867 hp 

2 bombas em paralelo  560,0 L/s 151,0 mca 752 hp 

3 bombas em paralelo  750,0 L/s 164,0 mca 729 hp 

Quadro 46 - Relação Q x H. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

Neste diagnóstico procedeu-se a uma avaliação similar considerando-

se o mesmo desnível geométrico e valores de C iguais a 100 e a 130, para 

determinar uma faixa operacional a ser comparada com os valores reais. 

Bomba C Q (m³/h) Q (L/s) H (m) BHP (hp) 

1 bomba 600 C 
100 1.250,0 347,2 141,0 870 

130 1.300,0 361,1 138,0 886 

2 bombas 600 C 
100 1.940,0 538,9 155,0 742 

130 2.160,0 600,0 150,0 800 

3 bombas 600 C 
100 2.310,0 641,7 165,0 627 

130 2.650,0 736,1 160,0 698 

Quadro 47 - Verificação das condições operacionais das bombas existentes operando 

 

 

Bomba C Q (m³/h) Q (L/s) H (m) BHP (hp) 

2 bombas 600 C 
100 2.360,0 655,5 166,5 647 

130 2.760,0 766,7 162,0 736 

Quadro 48 - Verificação das condições operacionais com a bomba nova de maior 

potência 

 

 

Diferença de desempenho comparando-se as bombas existentes: 

Alternativas Bomba C Vazão (m³/h) 

01 3 bombas de 800 cv (3x600 C) 
100 2.310,0 

130 2.650,0 

02 
2 bombas de 800 cv e uma de 

1200 cv (2x600 C+1x600 A) 

100 2.650 

130 2.760 

Quadro 49 - Verificação das condições operacionais das bombas existentes operando 
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Conforme mostrado no quadro anterior, ocorre um incremento de 2,1% 

da alternativa 01 para a alternativa 02 referente ao C=100. E um incremento 

de 4,1% para o C=130. 

 

5.6.4. Reservatório hidropneumático 

Trata-se de um vaso de pressão instalado junto ao início da adutora de 

água bruta cuja finalidade é de neutralizar os efeitos danosos dos transientes 

hidráulicos. Tem o corpo cilíndrico instalado na posição vertical com diâmetro 

de 1,5 m e comprimento de 4,0 m. O tanque foi fabricado pela empresa 

FILTRAL no ano de 1983 constando como dados de placa: 

 

Dado Descrição 

Data do teste 21/10/1983 

Pressão de trabalho 25 kgf/cm² 

Pressão de teste 40,0 kgf/ cm² 

Quadro 50 - Dados de placa do Reservatório hidropneumático na saída da EEB-2 

 

5.6.5. Capacidade de produção e condições operacionais 

No final dos desarenadores foram instaladas 4 bombas Higra® que 

compõem a nova estação elevatória de água bruta. As características dessas 

bombas são as seguintes: 

Vazão Q  250,0 L/s 

Altura H  4,5 m 

Rotações  1750 rpm 

Diâmetro do rotor 225 mm 

Comprimento  1028 mm 

Rendimento  54,5% 

BHP  33 hp 

Operação  Afogada monobloco submersa 

Shutt off  6,0 m 

Conexão flangeada PN 10 DN 250 

Potência 40 cv 

Tensão 220 V 

Quadro 51 - Características das bombas instaladas na saída do 

desarenador da captação Pitangui 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

80 
 

Mananciais superficiais e poços 

Regime 

de 

operação 

(h/dia) 

Vazão de 

Outorga 

(m³/h) 

Capacidade 

de 

Produção 

(m³/dia) 

Capacidade 

de 

Produção 

(L/s) 

CSP-01 Sistema Alagados 24 1.440 32.832 380 

CSP-02 Sistema Pitangui 24 1.980 64.800 750 

Total - 3.420,00 97.632 1.130,00 

Quadro 52 - Capacidade de produção do SAA de Ponta Grossa  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

5.7. Condição atual do sistema de produção de água bruta do SAA 

Ponta Grossa 

 

A seguir está apresentado o diagnóstico do sistema de produção de 

água bruta do SAA de Ponta Grossa sob os aspectos técnicos e operacionais 

e as considerações sobre os consumos per capita bruto e micro medido no 

sistema atual e as perdas nos sistemas produtores e distribuidores.  

 Os registros operacionais apresentados indicam que em 5 anos houve 

um incremento de 4,43% de economias domiciliares, de 4,69% de economias 

totais e de 15,64% de volume produzido.  

 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 

Q médio aduzido (L/s) 729,8 821,1 864,2 871,21 893,08 

Q médio produzido (L/s) 655,7 706,0 812,8 818,84 828,51 

Q médio micromedido (L/s) 458,8 478,2 492,4 489,98 506,71 

L/economias dia micro medido 399,7 402,0 473,5 418,76 419,82 

L/hab. dia micro medido 123,0 126,0 128,0 117,63 117,27 

L/economias dia produzido 635,8 690,1 698,6 699,46 686,14 

L/hab. dia produzido 195,6 212,4 212,0 196,48 191,66 

Quadro 53 - Vazões aduzida, produzida e micromedida, perdas e consumo per capita. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 
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O sistema produtor de Ponta Grossa tem como único manancial 

abastecedor o rio Pitangui com vazão mínima da ordem de 4.900 L/s, 

pertencente a bacia hidrográfica do rio Tibagi. 

A vazão de exploração atual é da ordem de 1.130 L/s, sendo 380 L/s da 

Barragem Alagados e 750L/s do barramento para elevação de nível do rio 

Pitangui. Nos últimos 3 verões o sistema de captação operou durante 24 horas 

por dia e no restante do ano, março a novembro, operou em média 21 horas 

por dia. 

Hoje existem duas outorgas para a retirada de 750,0 L/s e 400,0 L/s o que 

representa 24% da vazão mínima. Consideradas as vazões Q95 e Q90, as 

outorgas podem ser ampliadas. 

Desde que o rio Pitangui é utilizado como manancial abastecedor de 

Ponta Grossa, nunca houve uma diminuição da vazão do rio que pudesse 

afetar o suprimento da cidade. 

Essa barragem construída em gabiões permite a fuga d’água através 

do seu corpo não regularizando o nível mínimo para a operação das bombas. 

A leitura do nível de água é realizada em limnímetro instalado.  

A CSP-1 não conta com desarenador e a descarga de fundo está em 

boas condições. Está prevista a reforma das captações com o objetivo de 

atingir a vazão nominal das ETAs. 

A qualidade das águas do rio Pitangui está em condições adequadas 

para o uso humano após tratamento convencional e nos períodos chuvosos 

há aumento do teor de sólidos suspensos. Houve períodos em que ocorreu a 

presença de algas nos lagos formados pelos barramentos da água das 2 

captações. Em função desta condição o módulo 3 da ETA foi concebido e 

implantado com um processo de tratamento prevendo a eliminação de 

algas. 
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As bombas são comandadas do piso superior onde estão instalados 

todos os equipamentos de proteção. A EEB-1 não está interligada ao Sistema 

Supervisório de Controle (SSC) e a comunicação é realizada através de rádio. 

A AAB-1 encontra-se em bom estado de conservação, mas apresenta 

elevada vulnerabilidade estrutural devido a processos erosivos que podem vir 

a afetar as fundações dos pilares de suporte da tubulação nos trechos aéreos. 

Como o terreno nesta área tem predominância de solo arenoso, torna-se 

necessário que seja mantida manutenção constante com inspeções em todo 

o traçado.  

O traçado da adutora do sistema Alagados passa por área agricultável, 

onde se fazem queimadas com certa frequência. O calor destas queimadas 

por diversas vezes já causou danos ao revestimento da tubulação 

promovendo corrosão da mesma. 

A vazão da adutora AAB-2 é medida na saída da CSP-2 e na chegada 

das ETAs. Já a vazão na AAB-1 é medida apenas na chegada das ETAs. 

A barragem do Sistema Pitangui está localizada a jusante da captação 

do Sistema Alagados, operando com as águas excedentes da produção da 

COPEL. Em situações normais, o nível do rio é suficiente para a operação deste 

sistema. No entanto, a água do escoamento normal é retida em função da 

operação da COPEL, criando a necessidade de se manter um volume mínimo 

represado no ponto de captação. Para garantir o nível mínimo de sucção das 

bombas, ao final do canal ao final do canal foi construída uma estrutura de 

baixo recalque, composta por uma parede e bombas anfíbias. 

O poço de sucção com capacidade de 84 m³ conta com uma 

comporta na entrada e adufa para limpeza, ambas em boas condições, 

possibilitando uma total flexibilidade operacional. A EEB-2 conta com medidor 

de vazão na saída para a adutora, além de sistema de escorva, monovia e 

manômetro, todos em boas condições, inclusive o prédio onde está abrigada. 
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O tempo médio de funcionamento da elevatória é de 21 horas por dia 

sendo que, não raro, trabalha 24 horas diárias. 

Nesta adutora, para proteção da linha, estão instaladas válvulas de 

retenção na saída, 4 válvulas de alívio e 7 ventosas. 

 

5.8. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

O sistema de tratamento de água de Ponta Grossa está localizado na 

R. Conrado Pereira Ramos 500 no bairro Jardim Carvalho. Neste local existem 

3 módulos distintos com capacidade total de tratamento de 1.150 L/s 

composto das seguintes estruturas: 

▪ Módulo 1 – atualmente funciona como filtros do módulo 3 – início da 

operação em 1969 

▪ Módulo 2 – início da operação em 1980, e  

▪ Módulo 3 – início da operação em 2009. 

 

Para que a água, proveniente no módulo M3 e, eventualmente do 

módulo M2, chegue aos filtros, foi implantada a EEB-3 chamada pela 

operação apenas de elevatória de água clarificada. Dos filtros do módulo M3 

e, em operação normal, do módulo M2, a água tratada é encaminhada ao 

RAP-1 que funciona como câmara de contato. 

A saída de água filtrada do módulo M1 e do módulo M3 se faz por 

gravidade tanto para o RAP-1 como para o RSE-02 (Futsal) que trabalham 

como vasos comunicantes. 

Na área de tratamento está instalado laboratório equipado para 

realizar os testes físico-químicos essenciais, determinando os parâmetros de 

alcalinidade, pH, oxigênio consumido, cloro residual, CO2 livre, alumínio 

residual, cor, turbidez e temperatura. 
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Na entrada do centro de tratamento há uma caixa por onde chega a 

água bruta proveniente das 2 captações. O sistema foi projetado para que 

água bruta proveniente da Captação Alagados seja direcionada 

preferencialmente para o novo módulo. 

 

5.8.1. Módulo – M1 

Opera com 8 filtros russos ascendentes. Havendo extravasamento ele se 

dá no reservatório de água de lavagem de filtros. A água filtrada é conduzida 

até o RAP-1 com capacidade de 4.000m³ através de em uma canaleta na 

parte superior do reservatório. Há medição na saída de água filtrada e a 

lavagem dos filtros se faz por retrolavagem. 

 

Data da implantação 1969 

Funcionamento Como filtro da água tratada do módulo 3 

Prédio da estação 3 pavimentos com área total de 2.000 m² 

Tipo Clarificador de contato e 08 filtros russos 

Processo Filtração direta rápida ascendente 

Capacidade de projeto (L/s) 400,0 

Vazão tratada atual (L/s) 250 

Tempo médio de operação diária (h) 21 

Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000) 

Estado de conservação Regular 

Quadro 54 - Principais características do módulo M1 – Filtros.   

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

A entrada de água bruta se faz por calha Parshall com macromedidor. 

A frequência de lavagens do filtro é 1 vez ao dia com tempo de duração de 

10 minutos em média. 

Qualidade da água Turbidez NTU Cor pH Cloro residual 

Média dos últimos 12 meses 0,7 3,2 6,9 0,9 

Quadro 55 - Qualidade da água tratada no M1 
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5.8.2. Módulo – M2 

 

O módulo 2, tipo convencional tem capacidade para tratar 600 L/s. 

Possui medidor de vazão na saída. A lavagem dos filtros se faz por 

retrolavagem. 

 

Data da implantação 1980 

Prédio da estação 3 pavimentos com área total de 3.000 m² 

Tipo Convencional com decantação acelerada 

Processo Convencional com decantação acelerada 

Características Possui 1 floculador, 6 decantadores e 6 filtros dupla 

camada Capacidade de projeto (L/s) 600,0 

Vazão tratada atual (L/s) 492,0 

Tempo médio de operação 

diária 

21 horas 

Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000) 

Estado de conservação Bom 

Quadro 56 - Principais características do módulo M2. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

Entrada de água bruta se faz por calha Parshall e possui macromedidor. 

Possui frequência de lavagens do filtro DE 1 vez ao dia com tempo de duração 

de 10 minutos em média. 

Em operação normal a água tratada do módulo M2 segue para o RAP-

1, porém há a possibilidade de ser enviada para os filtros russos através da 

elevatória de água clarificada. O poço de sucção tem volume de 100 m³. 

Conta com medidor de vazão na saída. 

Ano de início de operação 2009 

Recebe do Módulo M3 e eventualmente do Módulo M1 

Vai para Filtros (antiga ETA-1) 

Nº de bombas (ud) 2 (1 operando em paralelo e 1 de reserva) 

Vazão recalcada (L/s) 300 

Altura manométrica (mca) 9,5 

Potência por conjunto (cv) 75,0 

Estado de conservação Ótimo 

Quadro 57 - Principais características da elevatória de água clarificada EEB-3. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 
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Qualidade da água Turbidez NTU Cor pH Cloro residual 

Média dos últimos 12 meses 0,7 3,2 6,9 0,9 

Quadro 58 - Qualidade da água tratada no M2. 

 

 

 

 

5.8.3. Módulo – M3 

 

O mais novo modelo de tratamento do sistema é o módulo M3 com 

capacidade nominal de 750 L/s. Este processo de tratamento é composto de 

mistura rápida, floculadores hidráulicos, decantadores e filtros. Possui como 

elemento diferenciado o sistema de floculação através grânulos de areia. 

Data da implantação 2009 

Processo  Clarificador compacto com injeção de micro areia 

Capacidade de projeto L/s 750,0 

Vazão de operação L/s 560,0 

Medição de vazão Medidor de vazão 

Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000) 

Estado de conservação Ótimo 

Quadro 59 - Principais características do módulo M3. 

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

 

5.8.4. Tanque de equalização dos efluentes dos decantadores 

 

Com capacidade de 400 m³, recebe os efluentes por gravidade e está 

equipado com sistema de recirculação de água. Serve também como 

adensador de lodo com sistema de recirculação do sobrenadante através de 

bomba submersível com capacidade de 60 L/s, altura manométrica de 14 

mca e potência de 20 cv.  

A coleta do sobrenadante é efetuada através de um flutuante dotado 

de mangueira, que o encaminha até o poço de sucção onde estão instaladas 

as bombas de recirculação. 
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5.9. Condições operacionais do sistema de tratamento de água de 

Ponta Grossa 

 

O medidor de vazão DN 600 está instalado na chegada da ETA. O 

regime de funcionamento da EEB-1 é de 21 a 24 horas por dia. Há medição 

da vazão na saída dos 3 módulos de tratamento. 

 

5.10. Elevatórias de Água Tratada (EET) 

5.10.1. EET-1, EET-2 e EET-4 

Na mesma área da ETA e dos RAP-1 Câmara de Contato e RSE-2 Futsal 

encontram-se as estações elevatórias de água tratada EET-1, EET-2 e EET-4. As 

estações elevatórias EET-1 e EET-2 trabalham em conjunto como se fossem 6 

conjuntos moto-bombas operando em paralelo cujas principais 

características estão no Quadro 60. 

As estações elevatórias possuem medidores eletromagnéticos e são 

automatizadas com o Sistema Supervisório de Controle (SSC) e suas condições 

operacionais são boas. 

 

5.10.2. EET-3 

A EET-3 situada na área do RSE-1 Centro Histórico, está abrigada em 

casa de bombas de 1 pavimento com 45 m² e bombeia para o centro alto da 

área urbana. A estação elevatória possui medidor eletromagnético e é 

automatizada com o Sistema Supervisório de Controle (SSC) e suas condições 

operacionais são boas. 

 

5.10.3. EET-5 

A EET-5 abastece o bairro Sabará Alto e se encontra em boas condições 

de conservação. 
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 EET-1 EET-2 EET-4 

Unidade de montante RAP-1 RAP-1 RAP-1 

Recalca para RSE-1 e RAP-2 RSE-1 e RAP-2 RAP-3 

Casa de bombas 1 pavimento 

com 45 m² 

1 pavimento 

com 45 m² 

1 pavimento com 

45 m² Nº de bombas  3 (2 operando e 

1 de reserva) 

3 (2 operando e 

1 de reserva) 

3 (2 operando e 1 

de reserva) Vazão recalcada total (L/s) 190 (2 operando) 180 (2 operando) 240 (2 operando) 

Altura manométrica (mca) 27,8  36,5 29,7 

Vazão por conjunto (L/s) 95 90 120 

Potência instalada(cv) 150  225 150 

Tempo médio de operação 

(h/dia) 

22,5 22,5 21,0 

Quadro 60 - Principais características da EET-1, EET-2 e EET-4.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

Unidade de montante RSE-1 / RDA 

Recalca para Rede 

Nº de bombas  2 (1 operando e 1 de reserva) 

Vazão recalcada total 41,67 L/s  

Altura manométrica  22 mca 

Potência por conjunto  20 cv 

Tempo médio de operação (h/dia) 24 

Quadro 61 - Principais características da EET-3.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 
Recalca para Alto Sabará 

Nº de bombas  2 (1 operando e 1 de reserva) 

Vazão recalcada total  30 L/s 

Altura manométrica  14,50 mca 

Potência por conjunto 10 cv 

Tempo médio de operação (h/dia) 24 

Quadro 62 - Principais características da EET-5.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

5.11. Reservação 

 

Configurado basicamente em 5 setores, o sistema de abastecimento 

de água de Ponta Grossa conta com 3 grandes centros de reservação: 

 

▪ Centro de Reservação - CR-01, no Jardim Carvalho; 

▪ Centro de Reservação - CR-02, no Centro; 

▪ Centro de Reservação - CR-03, no Jardim Los Angeles. 
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O SAA conta ainda com mais 3 reservatórios, o REL-1 (desativado), o 

REL-2 que atende a comunidade da Bocaina e um terceiro reservatório 

apoiado, com 20 m³, situado na Colônia Moema. Os 7 reservatórios em 

operação totalizam um volume útil de 25.931 m³. 

Localização Reservatório Volume nominal (m³) Volume útil (m³) 

CR-01 - Área da ETA 
RAP-01 4.000 3.814 

RAP-02 5.000 4.783 

RSE-02 5.300 5.120 

CR-02 - Central SER-01 2.700 2.610 

CR-03 - Los Angeles 
RAP-03 10.000 9.565 

REL-02 20 19,5 

REL Col. Moema 20 19,5 

Total - 27.040 25.931 

Quadro 63 - Reservatórios do SAA de Ponta Grossa. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

5.11.1. Centro de Reservação CR-01 

 

Este centro de reservação abastece os outros 2 centros – CR-2 e CR-3 e, 

por conseguinte, todo o sistema. Do RAP-1 distribui para os reservatórios RSE-1, 

RSE-2, RAP-2 e RAP-3 através das elevatórias EET-1, EET-2 e EET-4. Há nos dois 

reservatórios (RAP-1 e RSE-2), uma tubulação de saída de diâmetro variável, 

na qual estão interligados os barriletes de sucção das elevatórias EET-1, EET-2 

e EET-4. Estas recalcam água tratada para o RSE-1 (Centro), RAP-2 (Suíço) e 

RAP-3 (Los Angeles). 

O CR-1, conta com os seguintes reservatórios: 

▪ RAP-1: Capacidade nominal: 4.000 m³ - Rua Conrado Pereira Ramos 

▪ RAP-2: Capacidade nominal: 5.000 m³ - Rua Otávio de Carvalho  

▪ RSE-2: Capacidade nominal: 5.300 m³ - Rua Lauro Marcondes Ferreira 

 

A saída de água filtrada da ETA se faz por gravidade tanto para o RAP-

1 como para o RSE-02 (Futsal) que funcionam como vasos comunicantes. 

O quadro a seguir resume as principais características das unidades 

constituintes do CR-01. 
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 RAP-1 C. de Contato RAP-2 Suíço RSE-2 Futsal 

Tipo Apoiado Apoiado Semi-enterrado 

Material Concreto Concreto Concreto 

Forma Retangular Retangular Retangular 

Capacidade nominal 4.000 m³ 5.000 m³ 5.300 m³ 

NT 958,4 m 952,0 m 960,0 m 

NA max 962,7 m 956,6 m 963,1 m 

NA min 958,6 m 952,2 m 958,8 m 

Recebe de ETA RAP-2 ETA 

Abastece 
RSE-1, RSE-2, RAP-2 e 

RAP-3 

Setor Suíço e Setor 

Maria Otilia 

RSE-1, RAP-1, 

RAP-2 e Setor 

Jockey 

Quadro 64 - Principais características dos reservatórios do CR-01.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 

 

 

5.11.2. Centro de Reservação CR-02 

 

O sistema que sai do CR-2 (atualmente, apenas RSE-1) atende por 

gravidade o centro baixo e conta com os seguintes reservatórios: 

▪ RSE-1: Capacidade nominal: 2.700 m³ - Rua Barão do Cerro Azul 

▪ REL-1 (Desativado): Capacidade nominal: 260 m³ - Rua Francisco Ribas 

RSE-1 Centro Histórico 

Tipo  Semi-enterrado 

Material Concreto 

Forma Retangular 

Capacidade nominal 2.700 m³ 

NT 978,5 m 

NA max 980,9 m 

NA min 978,0 m 

Alimentado Pelo RAP-1 através das EET-1 e 2 

Abastece Região Central através da EET-3 

Quadro 65 - Principais características do RSE-1.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015) 
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5.11.3. Centro de Reservação CR-03 

 

Conta com os seguintes reservatórios: 

▪ RAP-3: Capacidade nominal: 10.000 m³ - Rua Maria Margarida Slavieiro. 

▪ REL-2: Capacidade nominal: 20 m³ - Estrada para Bocaina. 

▪ Reservatório da Colônia Moema: 20 m³ 

 

 RAP-3 REL-2 REL Col. Moema 

Tipo Apoiado  Elevado Elevado 

Material Concreto Metálico Metálico 

Forma Retangular Taça Taça 

Capacidade nominal 10.000 m³ (2 x 5.000 m³) 20 m³ 20 m³ 

NT 965,0 m - - 

NA max 969,6 m - - 

NA min 965,2 m - - 

Recebe de RAP-1 através da EET 4 RAP-3 RAP-3 

Abastece Setor Los Angeles Com. Bocaina Colônia Moema 

Quadro 66 - Principais características dos reservatórios.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015). 

 

 

5.12. Rede de distribuição 

 

A rede de distribuição, com cerca de 1.800 km, é abastecida a partir 

dos 3 centros de distribuição e é dividida em diversas zonas de pressão que 

não podem ser delimitadas com precisão. Atualmente a relação de extensão 

de rede por ligação é de aproximadamente de 17m por ligação. Os setores 

de manobra existentes não são totalmente estanques, necessitando de 

revisão e de estudo pormenorizado, visando a sua otimização em termos 

operacionais. 
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Na área central da cidade ainda há muitas tubulações antigas em ferro 

fundido implantadas no meio da rua, com seus ramais de ligação em ferro 

galvanizado.  

Visando reduzir as perdas, esse sistema deverá ser substituído 

gradualmente. 

 

Ano Extensão de rede água (m) 

2010 1.630.088 

2011 1.655.554 

2012 1.656.757 

2013 1.710.448 

2014 1.746.131 

2015 1.796.518 

Quadro 67 - Evolução da extensão de rede de distribuição (m).  

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 

 

 

Ano Metros de rede /ligação 

2010 18,36 

2011 18,00 

2012 17,23 

2013 16,96 

2014 16,78 

2015 16,92 

Quadro 68 - Relação metros de rede por ligação total.  

Fonte: SANEPAR/SISWEB (2015) 

 

Em função da topografia bastante acidentada, a rede de distribuição 

conta atualmente com cerca de 150 válvulas redutoras de pressão instaladas 

nas regiões de pressões excessivas, e com quatorze estações elevatórias tipo 

booster destinadas a aumentar a pressão da rede. 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

 

93 
 

 

 

EET-6 - Booster Esplanada 

Recalca para REL-2 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  19,44 L/s 

Altura manométrica  40 mca 

Potência por conjunto  15,0 cv 

EET-7 - Booster Periquitos 

Recalca para Rede do bairro Periquitos 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  18,06 L/s 

Altura manométrica  30 mca 

Potência por conjunto  10,0 cv 

EET-9 - Booster - Maria Otília 

Recalca para Rede do jardim Otília 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  8,33 L/s 

Altura manométrica  28 mca 

Potência por conjunto  5,0 cv 

EET-10 - Booster Cristo Rei 

Recalca para Rede da Colônia Moema 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  8,33 L/s 

Altura manométrica  28 mca 

Potência por conjunto  7,5 cv 

EET-11 - Booster Bocaina 

Recalca para Rede do Jardim Bocaina 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  1,39 L/s 

Altura manométrica  51 mca 

Potência por conjunto  2,0 cv 

EET-12 - Booster Moema 

Recalca para Colônia Moema 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  1,39 L/s 

Altura manométrica 55 mca 

Potência por conjunto  3,0 cv 

EET-13 – Booster San Martin 

Recalca para Rede San Martin 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  8,33 L/s 

Altura manométrica  28 mca 

Potência por conjunto  5,0 cv 
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EET-14 – Booster Distrito Industrial – Não operante 

Recalca para Rede do Distrito industrial 

Nº de bombas  1  

Vazão recalcada (L/s) 34,0 L/s 

Altura manométrica (mca) 28 mca 

Potência por conjunto (cv) 5,0 cv 

EET-15 – Booster Bom Retiro 

Recalca para Rede Bom Retiro 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  1,11 L/s 

Altura manométrica  19 mca 

Potência por conjunto  0,75 cv 

EET-16 - Booster Taquari 

Recalca para Rede Taquari do Polacos 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  0,75 

Altura manométrica  40 mca 

Potência por conjunto  2,0 cv 

EET-18 – Booster Conceição  

Recalca para Rede do Jardim Conceição 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  16,67 L/s 

Altura manométrica 30 mca 

Potência por conjunto  12,5 cv 

EET-19 – Booster ALL 

Recalca para Rede do Jardim Paraíso e Jardim Primavera 

Nº de bombas  1 operando 

Vazão recalcada  40 L/s 

Altura manométrica 42 mca 

Potência por conjunto  30 cv 

EET-20 - Booster Jardim Paraíso 

Recalca para Rede do Jardim Paraíso 

Nº de bombas  1 operando 

Potência por conjunto  7,5 cv 

EET-22 - Booster Londres  

Recalca para Rede do C.H. Londres 

Nº de bombas  1 operando 

EET-24 - Booster Costa Rica 

Recalca para Rede do C.H. Costa Rica I, II e III  

Nº de bombas  1 operando 

Quadro 69 - Principais características dos boosters. Fonte: SANEPAR/SISWEB URPG (2015). 
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5.13. Setores de abastecimento 

 

Os setores de abastecimento foram descritos e diagnosticados nos itens 

precedentes deste relatório. O abastecimento de água do município é 

dividido em cinco setores: Los Angeles, Central, Jockey, Suíço e Maria Otília. 

O abastecimento do Setor Los Angeles atualmente é realizado através 

do RAP-3, situado na Rua Maria Margarida Slaviero com capacidade de 

10.000 m³.  

Está previsto para 2016/2017 uma ampliação de 5.000 m³ para este 

setor, que atende uma área total de 6.786,58 ha. 

O Setor Los Angeles abastece as seguintes localidades: 

▪ Chapada: Núcleo Santa Luzia, Parque Bonsucesso, Vila Congonhas, Jd. 

Bela Vista, Parque do Café, Jd. Vitória, Vila Borato, Vila Real, Vila 

Romana, Jd. Santa Edwiges. 

▪ Contorno: Núcleo Santa Paula, Núcleo Santa Paula Velha, Núcleo Santa 

Paula III, Núcleo Santa Terezinha, Vila Ricci, Vila Verona, Dom Bosco, 

Shangrilá, Vila D. Pedro II. 

▪ Boa Vista: Jd. Atlanta, Jd. Esplanada, Jd. Eldorado, Jd. Jacarandá, Jd. 

Los Angeles, Leila Maria, Parque Nossa Senhora das Graças, Vila Monte 

Carlo. 

▪ Ronda: Vila Moisés Lerner. 

▪ Nova Rússia: Vila Cristina, Vila Hilgemberg, Vila Izabel, Santo Antônio, Jd. 

Maracanã, Vila Palmeirinha. 

 

O abastecimento do Setor Central atende uma área total de 4.294,21 

ha é realizado através do RSE-1, situado na Rua Barão do Cerro Azul, com 

capacidade de 2.700m³ e RAP-1, situado na Rua Conrado Pereira Ramos com 

capacidade de 4.000m³. 
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Para o Setor Jockey está prevista uma implantação nos anos de 2016 e 

2017 do RAP-5, situado na Rua Rodrigo Otávio, com capacidade para 5.000 

m³. 

O Setor Central abastece, a partir do RAP-1,as seguintes localidades: 

▪ Jardim Carvalho: Núcleo Santa Mônica, Vila Tânia Mara, Jd. Mezzomo, 

Parque Santa Lúcia, Monteiro Lobato, Vila Nadal, Jd. San Diego, Núcleo 

Baraúna, Jd. Aroeiras e Setor Jockey. 

▪ Neves: Núcleo 31 de Março, Jd. Gianna I/II, Núcleo Rio Pitangui, Núcleo 

Rio Verde e Jd. Conceição. 

▪ Olarias: Jd. Barreto, Jd. São Gabriel, Vila Sant’Ana, Jd. Esperança, Jd. 

Alto Alegre e Jd. Central. 

▪ Órfãs: Vila São José e Vila Liane. 

▪ Centro. 

O Setor Jockey abastece, a partir do RSE-2 e RAP-1, as seguintes localidades: 

▪ Uvaranas: Vila Hoffman, Núcleo David Federmann, Jardim Paraíso e 

Núcleo Pimentel e todas as demais vilas vizinhas a estas. 

 

O abastecimento do Setor Suíço, atende uma área total de 6.223,38 ha, 

é realizado através do RAP-2, situado na Rua Otávio de Carvalho com 

capacidade de 5.000 m³. 

O Setor Suíço abastece, a partir do RAP-2, as seguintes localidades: 

▪ Estrela: Jardim América I/II 

▪ Colônia Dona Luíza: Vila Maria Otília, Vila Sabina, Núcleo Santa Maria, 

Núcleo Santa Marta, Núcleo Santa Tereza, Jd. Ouro Verde e Núcleo 

Cerejeira I/II. 

▪ Oficinas: Vila Ferroviária, Vila Oficinas Taques, Vila Cipa, Vila Curitiba, 

Vila Pina, Vila Belém, Vila Pinheiro I/II, Vila Guaíra, Jd. Europa e Jd. Itália. 
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O Setor Maria Otília abastece, a partir do RAP-2, as seguintes 

localidades: 

▪ Cará-Cará: Jd. Alfredo Ribas Sobrinho, Núcleo Barão de Guaraúna, 

Núcleo Santa Bárbara, Núcleo Industrial (Distrito Industrial Cyro Martins) 

e Vila Vendrami. 

5.14. Distritos Administrativos 

 

Guaragi 

● Captação 

O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo 

pertencente ao Aquífero Itararé. 

 

 
Figura 22 – Captação subterrânea Guaragi 

 

A vazão total de captação é de 16m³/h que é suficiente para o 

abastecimento da população de 2.559 habitantes, projetada para o 

horizonte de 2046. 

 

● Adução 

A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através 

de estação elevatória e transportada por uma tubulação, denominada 
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adutora, até um sistema de desinfecção e fluoretação. A adutora existente 

possui capacidade de 16m³/h, e é suficiente para atender a demanda até 

2046. 

 

 

● Tratamento 

O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção 

simples com capacidade de 16 m³/h, suficiente para o abastecimento da 

população de 2.559 habitantes até o ano 2046. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano 

atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério 

da Saúde. 

 

● Reservação 

O sistema de reservação é composto por dois reservatórios, sendo um 

apoiado com capacidade total de 40m3, e um elevado com capacidade de 

10m3, suficiente para atender a demanda até 2046. 

 

● Rede de distribuição 

A rede de distribuição de água é composta por 26.657 metros de 

tubulações que atendem as condições atuais de demanda. 

● Ligação 

O sistema de abastecimento de água conta com 525 ligações, todas 

com hidrômetro. 
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Uvaia 

● Captação 

O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo 

pertencente ao Aquífero Paleozoico (Figura 23). 

 
Figura 23 – Captação subterrânea Uvaia 

 

A vazão total de captação é de 9m³/h, que é suficiente para o 

abastecimento da população de 752 habitantes projetada para o ano 2046. 

 

● Adução 

A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através 

de estação elevatória e transportada por uma tubulação até o reservatório 

de distribuição. A adutora existente possui 769 metros de extensão em PVC 

DN25, e é suficiente para atender a demanda projetada para o final do plano. 

 

● Tratamento 

O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção 

simples com capacidade de 9m³/h, suficiente para o abastecimento da 

população de 752 habitantes até o ano 2046. 
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A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano 

atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério 

da Saúde. 

 

● Reservação 

O sistema de reservação é composto por um reservatório com 

capacidade total de 10m³, suficiente para a demanda até 2046. 

 

● Rede de distribuição 

A rede de distribuição de água é composta por 7.811 metros de 

tubulações que atendem as condições atuais de demanda. 

 

● Ligações 

O sistema de abastecimento de água conta com 130 ligações, todas 

com hidrômetro. 

 

Distrito de Itaiacoca e demais comunidades isoladas 

Todas as comunidades isoladas não interligadas ao sistema da sede 

urbana ou dos distritos administrativos operados pela concessionária 

prestadora de serviços de saneamento básico, incluindo todas as localidades 

isoladas que compõem o distrito administrativo de Itaiacoca, são operadas e 

mantidas diretamente pelo município com o apoio da comunidade local, a 

partir de captações superficiais (minas) ou subterrâneas (poços). 

Na localidade de Mato Queimado, o manancial de captação de água 

é um poço tubular profundo com vazão de 6,5m³/h. O tratamento é de 

simples desinfecção e fluoretação (“Casa H”), com reservatório elevado 

metálico com 20m³ de capacidade. A rede de distribuição local é composta 
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por cerca de 900m de tubulação PEAD DN20, 2.724m de tubulação PVC DN25, 

1.752m em PVC DN32 e 2.562m em PVC DN50, com 87 ligações domiciliares. 

Tal infraestrutura existente é suficiente para o atendimento da demanda 

da população local, estimada em 250 habitantes, até o fim de plano. 

Na área rural do Distrito de Guaragi há o sistema de abastecimento de 

água operado pela municipalidade e comunidade local que atende as 

comunidades de Vila Rural e de Tabuleiro de Baixo, com infraestrutura de 

cerca de 8,6 km de redes de distribuição, reservatório elevado em fibra com 

15m³ de capacidade e dois poços tubulares (um em cada localidade), sendo 

que atualmente apenas o poço da Vila Rural está operacionalizado. 

 

6. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa atende a 100% 

da população urbana do município1 com disponibilidade de rede de 

distribuição de água. 

 

7. INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Durante o período compreendido entre os nãos de 1975 e outubro de 2015 

foram realizados investimentos na ordem de R$ 132.377.672,53 (Cento e trinta 

e dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais 

e cinquenta e três centavos).2 

Neste rol de investimentos incluem-se todos aqueles que, na 

versão inicial deste Plano Municipal (publicado em 2013) encontravam-se “em 

andamento”, pois foram finalizados em 2014 ou até meados de 2015. Cabe 

destacar a conclusão do Estudo Técnico Preliminar (ETP) do SAA de Ponta 

                                                             
1  Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de 

Água – IARDA, fonte Sanepar, referência 10/2015. 
2  Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar, ref. 10/2015. 
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Grossa e a conclusão da primeira etapa dos novos anéis de distribuição de 

água tratada que atendem o Setor Jockey/Uvaranas. 

 

8. INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

Projeto global, complementares e executivos para as necessidades 

apontadas pelo Estudo Técnico Preliminar elaborado no ano de 2013, com 

desenvolvimento pela equipe técnica interna da Concessionária prestadora 

dos serviços, com custo estimado em R$ 1.500.000,00 e previsão de conclusão 

até 2017. 

Execução dos reservatórios do Jockey e terceira célula do Los Angeles 

(com 5.000 m³ cada, totalizando incremento de 10.000 m³ no cômputo geral) 

e de 20,6 km de adutoras (anéis de distribuição de água tratada), além da 

ampliação e/ou substituição de 40 km de redes de distribuição esparsas, 

sendo as intervenções localizadas nas seguintes regiões do município: 

Uvaranas (região da Av. Siqueira Campos e vilas de entorno), Jardim 

Carvalho, Órfãs, Nova Rússia, Sabará, Los Angeles, Chapada, Santa Terezinha 

/ proximidades do Centro de Eventos, Oficinas e Maria Otília. Valor: R$ 

46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais).  Prazo previsto 

para conclusão: 2017. 

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal. 

 

9. DIAGNÓSTICO E NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO 

DE DEMANDA POPULACIONAL FUTURA 

 

Captação 

A obra realizada na captação Pitangui que aumentou a capacidade 

de produção para 4.140m3/h ampliou o horizonte do sistema para o ano de 

2026. 
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Será necessário um aumento da capacidade de captação na ordem 

de 1.440m³/h a partir do ano de 2026, com vistas a ampliar o horizonte de 

abastecimento até 2046. 

Adução 

As intervenções recentemente executadas na adutora de água bruta 

que conduz a água captada no Rio Pitangui até a Estação de Tratamento de 

Água (ETA) foram suficientes para garantir a adução necessária para manter 

adequado o abastecimento até o ano de 2026. 

No ano de 2027 haverá nova necessidade de incremento de 

capacidade de adução para atendimento da demanda projetada para fim 

de plano (2046). 

 

Tratamento 

A capacidade de tratamento atual (4.140 m³/h) é suficiente para o 

atendimento da demanda projetada para até o ano de 2026 

No ano de 2027 haverá nova necessidade de incremento de 

capacidade de tratamento para atendimento da demanda projetada para 

fim de plano (2046). 

 

Reservação 

Haverá necessidade de incremento de volume de reservação para 

atendimento da demanda projetada para fim de plano (2046). 

Até 2018 o volume de reservação do sistema da sede será ampliado em 

10.000 m3, especificamente nos bairros Vila Marina (Uvaranas) e Los Angeles. 

Até o ano de 2026 deverá ser prevista nova ampliação da capacidade 

de reservação em 5.000 m3. 
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Estações elevatórias 

Tendo em vista o crescimento esperado dentro do horizonte do Plano, 

será necessário realizar intervenções na Estação Elevatória de Água Tratada 

(EET-04) que recalca para a região do Jardim Los Angeles, realizando a 

substituição em 2016 dos conjuntos moto-bomba existentes por outro com 

capacidade adequada às futuras condições de operação. 

 

Distribuição 

A ampliação da rede de distribuição de água será realizada por meio 

de extensões de redes, conforme a demanda motivada pela ocupação 

urbana nas áreas em processo de expansão da malha urbana. 

 

10. INVESTIMENTOS PREVISTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Sede municipal 

Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de 

abastecimento de água do Município, serão necessários os seguintes 

investimentos, conforme o cronograma descrito a seguir: 

 

2024/2025 

Serão executadas as obras de adequações necessárias, identificadas 

nos projetos elaborados entre 2014 e 2016, para ampliação geral do sistema 

(captação, adução, reservação, elevatórias, ressetorização, etc). Valor 

estimado: R$32.655.000,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco 

mil reais), com previsão de desembolso de R$15.300.000,00 (quinze milhões e 
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trezentos mil reais) no ano de 2024 e R$15.355.000,00 (quinze milhões, trezentos 

e cinquenta e cinco mil reais) no ano de 2025. 

Nota: Sem fonte de recurso definida 

11. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

SEDE MUNICIPAL 

O sistema de esgoto sanitário do Município de Ponta Grossa é composto 

por: 

Rede coletora 

A rede coletora de esgotos sanitários é composta por 1.688.872 metros 

de tubulações que atendem as condições atuais de demanda. 

 

Ligações 

O sistema de coleta de esgotos sanitários conta com 93.395 ligações na 

zona urbana. 

 

Estação elevatória de esgotos sanitários 

O sistema de esgotamento sanitário municipal conta com quinze 

estações elevatórias, elencadas no quadro a seguir (com seus respectivos 

endereços e coordenadas UTM para localização), sendo que as respectivas 

linhas de recalque possuem extensão acumulada de 23.021 metros. As 

estações elevatórias Gertrudes, Congonhas, Santa Bárbara e Cará-Cará 

encontram-se dentro das áreas das respectivas estações de tratamento de 

esgoto (ETE’s) sendo, portanto, elevatórias finais. 
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Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) 
Endereço 

Sistema de 

coordenadas UTM 

X Y 

EEE Recanto Verde Av. Pedro Wosgrau – Recanto Verde 587874 7219257 

EEE Sta. Bárbara R. Cassiano R. Leite lado ao 251 587389 7215070 

EEE Gertrudes R. Dirceu Blageski – Shangrilá  577907 7223290 

EEE Congonhas R. Margarida Z. Slavieiro - Los Angeles 580948 7228820 

EEE Cará-cará R. Imbaú – Estrada do Cará-Cará – Vila Neri 591065 7220168 

EEE Roma /Atenas R. Lauro Mathias ao lado do 78 – Roma 579298 7220473 

EEE Gralha Azul R. Buraco do Padre ao lado do 463 – G. Azul 582477 7221091 

EEE Boreal R. Doraci Pedro Fogaça ao lado do 350 578131 7229934 

EEE Monteiro Av Gaivotas, s/n – Vila Borato 578773 7228943 

EEE Águia Rodovia PR-151 582550 7228627 

EEE Leila Maria R. José Bernardi, s/n – Boa Vista 584331 7229912 

EEE Sta. Terezinha Fundos do núcleo Sta. Terezinha  579799 7221904 

EEE Pq. dos Franceses Cond. Resid. Parque dos Franceses – Oficinas 586406 7222771 

EEE Antares Av. Antares ao lado do 400 585253 7219038 

EEE Ronda Av. Pres. Kennedy s.n. - Ronda 581712 7219824 

Quadro 70 – Estações elevatórias de esgoto do sistema de esgotamento  

sanitário de Ponta Grossa 

 

 

SANEPAR 

Além das estações elevatórias acima mencionadas, a SANEPAR estará 

implantando, em 2017, uma EEE no Núcleo Santa Mônica, visando atender a 

porção daquele núcleo situada fora da bacia de esgotamento a gravidade 

da ETE Verde. Cabe também destacar que já foram implantadas mais duas 

EEE's juntos ao Terras Alphaville, localizado na região norte do município, 

denominadas “EEE-01” e “EEE-Final”. 
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Contudo, tais estações ainda não estão sendo utilizadas, pois até o 

momento (dezembro/2015) não houve ocupação / implantação de moradias 

no referido empreendimento. A EEE-01 recalca para a EEE-Final, e desta o 

recalque segue para a ETE Verde. 

Estação de tratamento de esgotos sanitários 

O sistema de tratamento de esgoto é composto por nove estações de 

tratamento de esgotos com capacidade total de 555 l/s, suficiente para 

atender a demanda atual. Tal capacidade passará a ser de 690 l/s até o final 

de 2017, em razão da ampliação de uma das estações, e do início da 

operação da décima ETE em Ponta Grossa - a ETE Taquari." 

Todas as ETEs operam conforme as respectivas Licenças de Operação 

(LOs), concedidas pelo Instituto Ambiental do Paraná, a saber: LO nº21.027 – 

ETE Gertrudes; LO nº3.541 – ETE Tibagi; LO nº4.578 – ETE Cristo Rei; LO nº4.579 – 

ETE Ronda; LO nº82648384 – ETE Verde; LO nº80891552 – ETE Olarias; LO nº13.107 

– ETE Congonhas; LO nº21.236 – ETE Cará-Cará; AA nº 33.030 - ETE Santa 

Bárbara. 

Na Figura 24, ilustra-se a localização das estações elevatórias e de 

tratamento de esgotos em operação no município de Ponta Grossa. 

 

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E COMUNIDADES ISOLADAS 

Tem sido adotada, até o momento, a solução individual de 

esgotamento sanitário para as localidades isoladas, em conformidade com 

as Normas Técnicas brasileiras. 

Importante destacar que a opção pelo sistema individual de 

tratamento até o momento foi adotada em razão da inviabilidade técnico-

econômica e ambiental para implantação de sistemas públicos de coleta e 

tratamento em localidades com população inferior a 10.000 (dez mil) 

habitantes, conforme diretriz estratégica da concessionária prestadora de 
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serviços, conjugada com as condições de permeabilidade favorável do solo 

da região para a adoção de sistemas individuais. 
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Figura 24 – Localização das estações elevatórias e de tratamento de esgotos em 

operação no sistema de esgotamento sanitário municipal.
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12. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário de Ponta Grossa atende a 90,39%3 

da população urbana da sede do município com rede coletora de esgoto. 

 

13. INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Durante o período compreendido entre 1973 e outubro de 2015 foram 

realizados investimentos na ordem de R$ 147.782.377,16 (Cento e quarenta e 

sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e 

dezesseis centavos) no Sistema de Esgotamento Sanitário.4 

Neste rol de investimentos incluem-se todos aqueles que, na versão 

inicial deste Plano Municipal (publicado em 2013) encontravam-se “em 

andamento”, pois foram finalizados em 2014 ou até meados de 2015. Cabe 

destacar a conclusão da construção do Laboratório da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) Verde, e a finalização da ampliação de redes 

coletoras denominada “Redes Esparsas III”, com aproximadamente 24km de 

extensão, o que possibilitou o atingimento da meta de cobertura 

anteriormente preconizada (88% até 2019) com quatro anos de 

antecedência. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede Coletora de 

Esgotos – IARCE, fonte Sanepar, referência maio/2017. 
4  Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar, ref. 10/2015. 
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14. DIAGNÓSTICO E NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO 

DE DEMANDA POPULACIONAL FUTURA 

SEDE MUNICIPAL 

Rede coletora 

A malha do sistema de esgotamento sanitário municipal está passando 

por ampliações nas bacias do Ronda, Gertrudes e Cará-Cará, além de 

pequenos trechos esparsos em regiões de expansão do quadro urbano. 

Outras ampliações serão necessárias até o horizonte de fim de plano 

(2046), como forma de atendimento ao indicador proposto. 

 

Ligações 

O número de ligações prediais dentro sistema de esgotamento sanitário 

também está sendo ampliado consoante a expansão das redes, sobretudo 

nas bacias do Ronda, Gertrudes e Cará-Cará, além de pontos esparsos, em 

regiões de expansão do quadro urbano. 

Outras ampliações serão necessárias até o horizonte de fim de plano 

(2046), como forma de atendimento ao indicador proposto. 

 

Estação elevatória de esgotos sanitários 

Com vistas a atender a demanda futura com horizonte até o fim do 

plano (2046), serão implantadas novas estações elevatórias de esgoto nas 

bacias atendidas, conforme a necessidade de reversão para as estações de 

tratamento de esgoto existentes. 
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Estação de tratamento de esgotos sanitários 

Segundo a SANEPAR, o Sistema de Tratamento de Esgotos da Sede 

Municipal conta com nove estações de tratamento, tratando 100% do esgoto 

coletado. É necessária a previsão de ampliação em 2017 e 2018 das Estações 

de Tratamento Ronda (leitos de secagem e emissário) e Congonhas, 

implantação de novos reatores anaeróbios nas ETEs Ronda (em 2018) e Olarias 

(em 2020), devido ao aumento da quantidade de ligações nas suas 

respectivas bacias de contribuição.  

Também está sendo instalada a ETE Taquari para atender a demanda 

futura com horizonte até o fim do plano (2046).  

Todas as estações de tratamento existentes e a serem construídas 

devem atender a legislação aplicável. 

 

15. INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Sede municipal 

Execução das obras para implantação do atendimento com rede 

coletora de esgoto e tratamento da Bacia Taquari (ETE, estação elevatória, 

12km de redes, 2,7km de coletores e 500 ligações prediais). Valor estimado: 

R$4.600.000,00 (Quatro milhões e seiscentos mil reais), com previsão de 

conclusão até 2019.  

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.  

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário municipal 

compreendendo ampliações nas bacias dos rios Congonhas, Gertrudes, 

Olarias e Ronda. Valor estimado: R$13.775.000,00 (treze milhões setecentos e 

setenta e cinco mil reais), com previsão de conclusão até 2019.  

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.  
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16. INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

2028 

Elaboração dos projetos executivos para ampliação de redes coletoras 

de esgoto (84,9km de redes e 4.800 ligações), além dos projetos de 

engenharia para implantação de cinco estações elevatórias de esgoto bruto. 

Valor previsto: R$735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais). 

Nota: sem fonte de recursos definida. 

2029/2030 

Execução de obras de ampliação da rede coletora de esgoto (84,9km 

de redes e 4.800 ligações), e implantação de cinco estações elevatórias de 

esgoto bruto. Valor previsto: R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

Nota: sem fonte de recursos definida. 

 

17. OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Objetivo 

Universalização5 do acesso da população ao sistema de 

abastecimento de água público de forma adequada à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente. 

 

 

 

                                                             
5  Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 

ao saneamento básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

 

114 
 

Metas 

Manter o atendimento de 100% da população urbana do município 

com rede de distribuição de água tratada – IARDA até o ano de 2046. 

 

Qualidade 

Manter o atendimento à Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

 

Continuidade 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população 

restringindo os casos de intermitência no abastecimento exceto às situações 

de necessária manutenção corretiva ou preventiva do sistema. 

 

Uso racional da água 

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação 

Socioambiental visando incentivar o uso racional da água. 

 

Conservação dos mananciais 

Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês 

de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e 

sociedade civil, Programa de Conservação dos Mananciais de 

Abastecimento atuais e futuros. 

 

Programas, projetos e ações 

- Universalização Acesso da População Urbana: Período 2016 – 2046: A 

manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana com 
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disponibilidade de água tratada será garantida por meio de investimentos no 

Programa de Ampliação de Rede da prestadora de serviços. 

- Qualidade do produto (Período 2016 – 2046): A aferição da qualidade 

da água distribuída será realizada por meio de análise da amostra de água 

coletada em pontos da rede de distribuição existente, conforme determinam 

a Portaria n° 2914/2011 e a Resolução CONAMA 430/2011, sendo que os 

resultados continuarão a serem impressos nas faturas das contas de água 

entregues à população. 

- Continuidade do abastecimento (Período 2016 – 2046): A garantia da 

continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de 

manutenção preventiva e corretiva que serão informadas à população pela 

mídia local. 

- Uso racional da água (Período 2016 – 2046): Visando incentivar o uso 

racional da água, serão implementadas ações de Programa de Educação 

Socioambiental com base na metodologia adotada pela prestadora de 

serviços de abastecimento de água e de esgoto, em parceria com a 

Prefeitura local e a sociedade civil. 

- Conservação de mananciais (Período 2016 – 2046): A partir da 

realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e quantitativas 

das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será implementado 

Programa de Conservação de Mananciais, visando a garantia da qualidade 

e disponibilidade de água para a população atual e futura de Ponta Grossa. 

O referido programa será concebido, implementado e gerenciado de 

forma integrada com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais 

e sociedade civil. 
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18. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Objetivo 

Universalização6 do acesso da população ao sistema de Esgotamento 

Sanitário de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente, mediante consulta prévia à população a ser beneficiada. 

A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas 

localizadas nas bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, 

nas quais a implantação do sistema público de coleta e tratamento de esgoto 

destinar-se-á conservação ambiental do manancial. 

 

Metas 

No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução 

individual de tratamento de esgotos, a população receberá orientação 

técnica acerca dos métodos construtivos, dimensionamento, operação e 

manutenção do sistema de tratamento individual de esgotos sanitários. 

Isto se dará por meio de material informativo a ser distribuído pela 

prestadora de serviços de água e esgotos sanitários em conjunto com a 

Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 

Em função do resultado da consulta popular à implantação do sistema 

público de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, as 

metas progressivas de implantação da infra-estrutura serão definidas, 

observada a sustentabilidade econômica e financeira do sistema, conforme 

indicado a seguir:  

• Atingir o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE 

de 95% da população urbana do distrito sede do Município até o ano 

de 2030;  

                                                             
6  Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 

ao saneamento básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 
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• Manter o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE 

de 95% da população urbana do distrito sede do Município até o ano 

de 2046.  

 

Programas, projetos e ações 

SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

- Universalização do acesso à solução individual de tratamento (Período 2016 

– 2046): Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos 

métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do 

sistema, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 

 

SISTEMA PÚBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

ESGOTOS SANITÁRIOS 

- Universalização do acesso por metas progressivas (Período 2016 – 2018): 

Realizar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para o Sistema de Esgotamento 

Sanitário Municipal que se constitui na etapa primeira para a definição das 

eventuais necessidades de implantação, ampliação ou desativação de 

unidades operacionais, visando o atingimento das metas pactuadas e o 

cumprimento da legislação pertinente, abrangendo estudos sobre as redes 

coletoras, setores e bacias de esgotamento, concepção técnica de estações 

(incluindo disposição final do efluente, do lodo gerado e o sistema de controle 

de odores) e o Plano de Controle Ambiental e demais procedimentos 

correlatos à obtenção/renovação de licenças ambientais. 

- Universalização do acesso por metas progressivas (Período 2016 – 2028): 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para o atingimento da meta para o ano de 2030. 
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- Universalização do acesso por metas progressivas (Período 2016 – 2028): Inserir 

a programação de obras do sistema de esgotamento sanitário das Bacias e 

buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

- Universalização do acesso por metas progressivas: (Período 2029– 2030): 

Executar as obras previstas na programação de investimentos. 

- Programa de educação socioambiental (Período 2016 – 2046): Implantar 

concomitante com a execução das obras e, posteriormente, manter como 

programa permanente o “Programa Se Ligue na Rede” com o objetivo de 

orientar a população quanto à necessidade do uso correto da rede coletora 

de esgotos. 

 

19. PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As contingências podem ter origem no âmbito dos próprios sistemas de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, ou de eventos 

externos, assim como, as providências para minimizar os efeitos negativos e 

restabelecer a normalidade. Podem ser tomadas exclusivamente pela 

prestadora de serviços ou por outras entidades públicas e da sociedade civil, 

de acordo com as atribuições institucionais de cada parte. 

Tal plano visa descrever as estruturas disponíveis e estabelecer os 

procedimentos a serem adotados pelas prestadoras dos serviços procurando 

elevar o grau de segurança na continuidade operacional das instalações 

relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

Na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário pela prestadora dos serviços, serão utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de se minimizar as 

situações de contingências que concluam pela interrupção da prestação dos 
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serviços. Para tanto serão utilizadas técnicas de controles e monitoramentos 

das condições operacionais e físicas das instalações, equipamentos e 

tubulações.   

Em caso de ocorrências em que a estrutura local da prestadora dos 

serviços não apresente capacidade para o atendimento de suas atribuições 

específicas, a direção da prestadora dos serviços deverá disponibilizar todas 

as estruturas necessárias de apoio, tais como: mão de obra, materiais, 

equipamentos, projetos especiais, controle de qualidade, desenvolvimento 

operacional, comunicação, marketing, tecnologia da informação, dentre 

outras, visando a correção dessas ocorrências em tempo hábil. 

No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitários das localidades operadas pela prestadora dos serviços, nos Quadros 

72 e 73 foram vislumbrados os tipos de contingências de maior probabilidade 

de ocorrência e identificadas as possíveis origens e ações a serem 

desencadeadas no que institucionalmente lhe cabe. 

Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a 

Prefeitura Municipal, a Defesa Civil e demais entidades da sociedade civil e 

governamental, assim como, a prestadora dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário promoverão a elaboração de novos planos de 

ação.
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RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1.Falta de água 

generalizada 

 

• Interrupção na operação de captação de água “in natura” em função de 

inundações, colapso de poços tubulares profundos, interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica, etc., que concluam pela inoperância dos 

equipamentos eletromecânicos e/ou das estruturas. 

• Rompimento de adutoras de água bruta e de água tratada, quando esta é a única 

ligação entre o sistema de produção e de distribuição, em função de: 

movimentação do solo (deslizamento, solapamento, recalque diferencial sob as 

estruturas de apoio ou ancoragem, etc.); transientes hidráulicos (sobrepressão 

interna); choque mecânico externo (obras), etc.  

• Alteração da qualidade da água in natura em função da ocorrência de 

componentes orgânicos ou minerais acima do padrão estabelecido (areia, metais, 

sais minerais, agrotóxicos, coliformes, etc.) provenientes de lançamento de esgotos 

industriais, atividades agrícolas, pocilgas, e outros. 

• Alteração da qualidade da água in natura em função do derramamento de cargas 

perigosas (tóxicos, óleos minerais e vegetais, combustíveis, etc.) decorrente de 

acidentes durante o transporte nos modais rodoviários e ferroviários. 

• Interrupção na operação de tratamento de água em função de vazamento de 

cloro no estado gasoso, interrupção prolongada no fornecimento de energia 

elétrica, acidentes elétricos que venham a inutilizar os equipamentos 

eletromecânicos, comprometimento das edificações em decorrência da 

deterioração imperceptível das estruturas. 

• Interrupção no abastecimento motivada por agentes externos (vandalismo). 

• Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência. 

• Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil. 

• Comunicação à Polícia e, quando necessário, abertura de boletim de ocorrência. 

• Interrupção da captação de água in natura em tempo hábil quando do derramamento de 

produtos perigosos no manancial. 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica. 

• Controle da água disponível em reservatórios de distribuição. 

• Adequação do processo de tratamento. 

• Reparo das unidades danificadas.  

• Implementação de rodízio de abastecimento (racionamento). 

• Aplicação do procedimento de comunicação entre os órgãos que compõem o sistema de 

defesa civil. 

• Utilização de sistemas de geração autônoma de energia. 

• Mapeamento de fontes alternativas ou possíveis sistemas de abastecimento de água das 

localidades vizinhas, dimensionamento e  transporte de água potável através de frota de 

caminhões pipa (+ usual para transporte de água). 

 

2.Falta de água parcial 

ou localizada 

• Deficiência de água nos mananciais em períodos de estiagem 

• Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 

produção de água 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição 

• Danos em equipamentos de estações elevatórias de água tratada 

• Danos em estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada 

• Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 

• Ações por agentes externos (vandalismo) 

• Qualidade inadequada da água dos mananciais (atividades agropecuárias, 

lançamento de efluentes industriais e outros) 

• Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência 

• Comunicação à população/instituições/autoridades 

• Comunicação à Polícia 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 

• Deslocamento de frota de caminhões tanque 

• Reparo das instalações danificadas 

• Transferência de água entre setores de abastecimento 

• Utilização de carvão ativado 

Quadro 71: Sistema de Abastecimento de Água 
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RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Paralisação da estação de 

tratamento de esgotos 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações 

de tratamento 

• Danos em equipamentos eletromecânicos e/ou estruturas 

• Ações por agentes externos (vandalismo) 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental e Polícia 

• Instalação de equipamentos reserva 

• Reparo das instalações danificadas 

• Utilização de caminhões limpa fossa 

2. Vazamento de esgotos em 

estações elevatórias 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações 

de bombeamento 

• Danos em equipamentos eletromecânicos e/ou estruturas 

• Ações por agentes externos (vandalismo) 

• Ligações irregulares 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental e Polícia 

• Instalação de equipamentos reserva 

• Reparo das instalações danificadas 

• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 

• Acionamento de sistema autônomo de geração de energia 

3. Rompimento de linhas de 

recalque, coletores tronco, 

interceptores e emissários 

• Desmoronamentos de taludes/paredes de canais 

• Erosões de fundos de vale 

• Rompimento de travessias 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 

• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 

• Reparo das instalações danificadas 

4. Retorno de esgotos em 

imóveis 

• Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de 

esgotos 

• Obstruções em coletores de esgoto 

• Comunicação à vigilância sanitária 

• Acionamento das equipes de atendimento emergência 

• Execução dos trabalhos de limpeza 

• Reparo das instalações danificadas 

Quadro 72: Sistema de Esgotamento Sanitário
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20.  DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O SANEAMENTO BÁSICO 

• Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da 

população urbana ao saneamento básico, composto pelos serviços de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 

com qualidade, regularidade, atendimento às normas legais e 

modicidade das tarifas;  

• Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a 

participação da comunidade no processo de promoção de 

mudanças, objetivando a melhoria da qualidade de vida de todos e a 

conformação de um ambiente sustentável para as presentes e futuras 

gerações;  

• Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de 

água pela população urbana e definir soluções para o abastecimento 

das comunidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais 

entes federados (Governo do Estado e União); 

• Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento 

sanitário, mediante a implantação de solução individual de 

esgotamento ou por meio de metas graduais e progressivas de 

implantação do sistema público de coleta e tratamento. 

 

Esgotamento Sanitário para Locais Determinados 

Poderão ser adotadas, para locais determinados, soluções compactas 

para reversão de bacias ou tratamento de efluentes, desde que devidamente 

licenciadas e aprovadas pelos órgãos ambientais, bem como se 

especificadas, implantadas e aprovadas pela Concessionária que opere o 

sistema de esgotamento sanitário municipal. 
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Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de Saneamento 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser 

executado entre os anos de 2016 a 2046, se constituirá por linhas de ações que 

devem se articular com as demais instituições públicas estaduais e privadas 

visando a superação dos problemas diagnosticados.  

Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem 

desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, 

conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas.  

Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de ações 

(projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens e 

serviços oferecidos à sociedade.  

Neste sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano 

Municipal de Saneamento, serão subdivididas em quatro eixos, cuja 

exposição breve está a seguir apresentada:  

 

1. Gestão municipal do saneamento básico  

A administração pública municipal deverá ser reestruturada visando a 

busca da eficiência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, 

esta linha de ação compreende a tomada de decisão do gestor público em 

destinar a gestão do Plano Municipal de Saneamento à determinada 

estrutura administrativa.  

 

2. Inclusão Social  

A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica 

que a geração de renda e o emprego são estratégias determinantes de 

inclusão social dos menos favorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva 

dos resíduos sólidos urbanos pode propiciar a geração de novos postos de 
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trabalho e favorecer a criação de cooperativas de carrinheiros, contribuindo 

para a melhoria de qualidade de vida dessa população.  

 

3. Infraestrutura, meio ambiente e saúde pública  

Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços 

de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana à população mediante 

à observância das disposições legais pertinentes e a capacidade de 

pagamento da população sobre a prestação desses serviços. Políticas 

públicas e acesso às linhas de financiamento são fatores essenciais para a 

melhoria dos indicadores de saúde pública, de desenvolvimento econômico 

e social e de preservação ambiental.  

 

4. Educação Socioambiental  

Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e 

doenças de veiculação hídrica, consumindo recursos públicos em ações 

curativas. Assim, para a reversão desse quadro é preciso desenvolver na 

sociedade a preocupação com o equilíbrio ecológico e ambiental em 

função das atividades humanas, por meio de um programa de educação 

socioambiental a fim de minimizar os impactos ambientais. A sociedade deve 

ser orientada a garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 

primeiramente no meio ambiente no qual está inserida. 

 

21. ENCERRAMENTO 

O presente relatório final da primeira revisão do Plano Municipal de 

Saneamento do Município de Ponta Grossa foi aprovado mediante 

participação popular em Audiência Pública realizada na data de 04 de 

fevereiro de 2016. 
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22. EQUIPE TÉCNICA 

A Agência Reguladora de Águas e Saneamento (ARAS) e o Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN) realizaram a revisão 

desse Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Plano Municipal de Saneamento Básico 2016 

Ponta Grossa/PR 

126 
 

23. REFERÊNCIAS 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/ > 

 

Instituto das Águas do Paraná. Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná 

- PLERH/PR. Disponível em: < http://www.aguasparana.pr.gov.br/ 

modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=105 > 

 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES. 

Disponível em: < http://www.ipardes.gov.br > 

 

MINEROPAR. Atlas Geológico do Estado do Paraná. Curitiba, 2001. Melo M. S. 

et all. Sedimentação Quaternária no Espaço Urbano de Ponta Grossa, PR. São 

Paulo, UNESP, Geociências, v. 22, n. 1, p. 33-42, 2003 

 

National Aeronautics and Space Administration. California Institute of 

Tecnology - JPL - Jet Propulsion Laboratory - Shuttle Radar Topography Mission. 

Disponível em < http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/dataprod.htm. > 

 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Plano Diretor Municipal 2006. Disponível 

em: < http://geo.pontagrossa.pr.gov.br/portal/plano_diretor > 

 

SANEPAR/SISWEB - Sistema de Informações SANEPAR (Sistema interno) 

 

SUDERHSA - Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental. Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos - 

Produto 1.2 - Parte b Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas Subterrâneas. 

Revisão 5, Novembro de 2009. 

 


