
O abastecimento de água, nos Núcleos Marabá Pioneira, Nova Marabá e Cidade Nova é feito pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que mantém duas Estações de 

Tratamento de Água (ETAs), as quais captam o líquido do Rio Tocantins. A ETA Pioneira faz com que a água chegue a 3.500 domicílios daquele núcleo, bombeando 500 metros cúbicos por 

hora. A ETA Nova, localizada na Nova Marabá, bombeia 2.400 metros cúbicos do líquido a cada hora, atingindo 37 mil domicílios naquele núcleo e também no Cidade Nova. Milhares de 

domicílios são dotados de poços artesianos e não utilizam a água fornecida pela Cosanpa. É o caso do Núcleo São Félix, dividido em três bairros. Os conjuntos residenciais e loteamentos 

localizados naquela área têm rede de abastecimento próprio com poços artesianos, caixas d’água. O Bairro Morada Nova tem uma parte abastecida por sistema mantido pela prefeitura. 

Onde a rede não chega, os domicílios são abastecidos por poços artesianos, assim como os conjuntos residenciais. Quanto ao esgotamento sanitário, o Governo do Estado, num 

investimento de R$ 200 milhões, instalou uma Estação de Tratamento Esgoto (ETE) no bairro Amapá, que já serve aos domicílios daquela área e da Agrópolis do Incra. Mais de 50% da rede 

já está concluída e a projeção é para que venha a beneficiar os núcleos Velha Marabá, Cidade Nova e Nova Marabá.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EM MARABÁ

NÚCLEO DA CIDADE

São Félix O Abastecimento de água neste núcleo é realizado pelo SESP e operado pela Prefeitura.

NÚCLEO DA CIDADE TIPO DE SERVIÇO

Marabá Pioneira
O abastecimento de água é realizado pela COSANPA, apresentando uma miniestação de Tratamento 

utilizando-se de uma antiga estrutura de captação e filtros construída pela Fundação SESP.

O abastecimento de água neste núcleo é realizado pela COSANPA, e apresenta uma Estação de Tratamento 

de Água às margens do Rio Tocantins a altura da PA 150. 

TIPO DE SERVIÇO

NÚCLEO DA CIDADE TIPO DE SERVIÇO

Nova Marabá
O abastecimento de água é realizado pela COSANPA, e apresenta uma Estação de Tratamento de Água às 

margens do Rio Tocantins.

Cidade Nova

NÚCLEO DA CIDADE TIPO DE SERVIÇO

Morada Nova Todo o abastecimento de água neste núcleo é realizado pela COSANPA. 

NÚCLEO DA CIDADE TIPO DE SERVIÇO


