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Paraná tem o 2º melhor índice de esgotamento sanitário do país
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Estudo da Agência Nacional de Água aponta o Paraná com índice de atendimento à população
urbana de 80,7%, o dobro da média nacional, que ficou em 46,5%.
O Atlas de Atualização da Base de Dados de Estações de Tratamento de Esgotos, divulgado nesta
semana pela Agência Nacional de Água (ANA), destaca o Paraná com o segundo melhor índice do
país no atendimento à população urbana com serviço de esgotamento sanitário. O levantamento
aponta o Paraná com 80,7%, superado apenas pelo Distrito Federal e com quase o dobro da média
nacional, que ficou em 46,5%. A performance do Paraná pode ser melhor avaliada se forem
considerados o tamanho da população e o número de municípios atendidos. O Distrito Federal
engloba Brasília e 32 regiões administrativas, que somam cerca de 3 milhões de habitantes. No
Paraná, são 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes. Concluído em 2017, o
Atlas é um estudo pioneiro que proporciona uma visão ampla da situação do esgotamento sanitário
urbano e de seu impacto na qualidade dos recursos hídricos do País. O panorama do esgotamento
sanitário urbano dos 5.570 municípios foi realizado em conjunto com 25 companhias estaduais e
475 prestadores municipais públicos e privados que forneceram informações primárias de 3.005
cidades. Para as 2.565, restantes foram utilizadas informações secundárias, ou seja, aquelas
disponíveis em pesquisas nacionais realizadas anteriormente, tais como a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
INVESTIMENTOS - A posição de destaque do Paraná deve-se ao serviço da Sanepar, que atua em
345 municípios do Estado e tem feito investimentos crescentes no esgotamento sanitário. Com 249
estações de tratamento de esgoto e quase de 37 mil quilômetros de rede coletora, o serviço atende
mais de 9,4 milhões de paranaenses. Esse atendimento deve crescer nos próximos anos. De 2020
a 2024, os investimentos programados para a área de esgoto ultrapassam os R$ 4,1 bilhões. No
ciclo anterior, de 2015 a 2019, a Sanepar investiu R$ 2,38 bilhões em esgotamento sanitário. O
diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, avalia que os indicadores de saneamento no Paraná
evidenciam o comprometimento da empresa na universalização do esgotamento sanitário.
&ldquo;Assim como atendemos 100% da população urbana com água tratada, estamos trabalhando
para ampliar a cobertura com coleta e tratamento de esgoto e melhorar a eficiência dos sistemas já
existentes.&rdquo;
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