
Bem-vindo 
à Sanepar
Guia do cliente





A água está presente em todos os momentos da vida 
do ser humano. Sua presença é fator determinante do 
progresso, do desenvolvimento e da qualidade de vida.
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R Parabéns! Você acaba de conquistar 
mais tranquilidade, conforto e saúde 
para sua família. 

A Sanepar tem grande satisfação em 
recebê-lo como cliente. A partir de agora 
você e sua família passam a contar com 
a segurança de um produto que, além de 
satisfazer suas necessidades básicas, 
tem um valor ainda maior: o de propor-
cionar mais saúde. 

A qualidade da água que você irá receber 
em seu imóvel é controlada diariamente 
desde o ponto onde a água é captada na 
natureza, durante todo o processo de 
tratamento nas estações, até chegar no 
cavalete da sua residência. 

A água tratada evita a con-
taminação e doenças de 
transmissão hídrica e auxilia 
na prevenção da cárie nas 
crianças.

A água entregue na sua casa é segura e 
tem garantia porque a Sanepar atende 
aos padrões de potabilidade estabeleci-
dos pelo Ministério da Saúde. Atualizada 
periodicamente, a portaria do Ministério 
define os parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos que devem ser analisa-
dos para garantir a qualidade da água. 

A Sanepar analisa, em média, mais de 
100 mil parâmetros por mês. Todo este 
controle é realizado por meio de análises 
executadas em laboratórios próprios e 
terceirizados, com resultados disponí-
veis na conta mensal de serviços de água 
e esgoto, pelo telefone, nas Centrais de 
Relacionamento (escritórios) ou pelo site 
www.sanepar.com.br.
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O despejo in natura nos rios 
tem consequências danosas 
ao meio ambiente e à saúde 
da população, situação que 
pode ser corrigida com o tra-
tamento do esgoto, contri-
buindo para a despoluição 
dos rios, preservando, as-
sim, o meio ambiente.

Com a mesma seriedade e responsabi-
lidade com que trata a água, a Sanepar 
também busca promover o destino ade-
quado do esgoto. 

Todo esgoto coletado pela Sanepar é 
tratado nas Estações de Tratamento de 
Esgoto – ETEs, onde é possível remover 
cerca de 98% da matéria orgânica. 

Os processos industriais da Sanepar – 
captação, tratamento, armazenamento 
e distribuição de água tratada e coleta e 
tratamento de esgoto – são executados 
24 horas por dia.
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- Água tratada com garantia de qualida-
de, conforme os padrões exigidos inter-
nacionalmente.
- Análises diárias da qualidade da água 
entregue aos clientes.
- Coleta e tratamento do esgoto produzi-
do em seu imóvel, com rígido controle de 
qualidade.
- Gestão dos resíduos sólidos.
- Estrutura adequada aos sistemas de 
distribuição de água e de coleta e trata-
mento de esgoto.
- Serviços de manutenção das redes 24 
horas, todos os dias do ano.

- Leitura do consumo, emissão e entrega 
da fatura em domicílio.
- Atendimento telefônico 24 horas para 
solicitação de serviços.
- Centrais de Relacionamento (Escritó-
rios) para os clientes que preferem ser 
atendidos pessoalmente.
- Canais de informação pela internet: site 
e redes sociais.
- Constante investimento para ampliação 
e modernização da rede de abastecimen-
to de água e coleta de esgoto.
- Experiência de mais de 50 anos na área 
de saneamento.

Seja bem-vindo à Sanepar!

O que a Sanepar oferece a você, cliente:
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Conheça o regulamento:
Para saber mais, leia o Decreto Estadual nº 3.926, de 1988, que traz o re-
gulamento dos serviços da Sanepar. Basta acessar o site da Sanepar, cli-
car em Clientes e depois em Regulamento de Serviços.

Fale com a Sanepar 
Atendimento e solicitação de serviços: telefone 115.
Central de Relacionamento da Sanepar (escritório): saiba o endereço mais 
próximo acessando o site ou ligue 115. 
Site: www.sanepar.com.br
Ouvidoria: ouvidoria.sanepar.com.br/

Na sede da Sanepar, em Curitiba, não há Central de Relacionamento. 
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ligação de acordo com as características 
de consumo do cliente, do padrão cons-
trutivo e/ou do projeto hidráulico sani-
tário. Estabelecida em polegadas, pode 
ser alterada pela própria Sanepar ou a 
pedido do cliente, desde que constatada 
a necessidade.

A ligação de água representa 

o elo entre a Sanepar e você. O 

cavalete é o local de entrega do 

produto em seu imóvel. Até o 

cavalete, a Sanepar garante a 

qualidade da água. A partir do 

hidrômetro, a responsabilidade 

é do cliente.

Hidrômetro

Registro

Ramal
Rede de

água

Cotovelo ou
joelho

Sua ligação é composta por:

Cavalete
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Local para instalação

A  ligação de água  deve ser padronizada 

para possibilitar o acesso mensal ao 

hidrômetro e, a qualquer momento, em 

caso de manutenção.

O cliente deverá indicar o local para a 
instalação da ligação, levando em consi-
deração as normas de padrões constru-
tivos:

Instalação dentro ou fora do alinhamento predial com caixa-padrão

Instalação dentro do alinhamento predial sem caixa-padrão

11
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A Sanepar é responsável pela manuten-
ção da ligação até o cavalete. As insta-
lações internas (encanamentos) são de 
responsabilidade do cliente.

A responsabilidade pela integridade do 
cavalete e do hidrômetro é do cliente a 
partir da adesão ao serviço. Vale lembrar 
que o cliente está sujeito a sanções ad-
ministrativas e custos de regularização 
nos casos de violação, furto, perda, que-
bra ou adulteração do padrão da ligação.

De acordo com o Artigo nº 21, 
do Decreto Estadual 3926,  
“é vedado o uso de dispositivos 
ou de elementos estranhos no 
medidor de água que, de qual-
quer modo, prejudiquem o siste-
ma de abastecimento de água e 
que comprometam a apuração 
do consumo de água”.
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Informações úteis

A Sanepar garante a qualidade da água 
fornecida até o ponto de entrega, aten-
dendo ao padrão de potabilidade defini-
do pelo Ministério da Saúde (veja mais 
informações em www.sanepar.com.br). 
Entretanto, para manter a qualidade da 
água que será consumida, é muito im-
portante que se tome alguns cuidados 
na instalação, manutenção e limpeza da 
caixa-d’água. 

É necessário verificar as condições de 
higiene e vedação da caixa-d’água para 
prevenir a entrada de insetos e outros 
corpos estranhos. 

A cor esbranquiçada da água não deve 
ser motivo de preocupação. A ocorrência 
não se deve ao excesso de cloro, mas, 
sim, pela presença de microbolhas cau-
sadas pela variação da pressão interna 
das tubulações. Para que a água volte à 
sua cor normal, basta deixá-la descan-
sar por alguns segundos.

A instalação de equipamentos 
no cavalete pode contaminar a 
água. Não coloque arames, pe-
dras ou paus que dificultem ou 
impeçam o funcionamento do 
hidrômetro.
E atenção: nunca misture a 
água que você recebe em sua 
casa com a água vinda de outro 
local, como poços artesianos, 
que não passam pelo mesmo 
controle de qualidade feito dia-
riamente na água da Sanepar. 
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é o local de armazenamento da água que você e sua família vão consumir. Por isso, deve 
estar bem protegida, limpa e desinfetada. De seis em seis meses, limpe a caixa-d’água 
afastando, assim, o risco de contaminação.

Para lavar sua caixa-d’água, separe:

• 1 balde
• 2 panos limpos
• 1 esponja ou escova nova e limpa 

(não pode ser de aço)

Atenção: Conforme o tamanho da sua caixa-d’água, você preci-
sará de uma hora para fazer a limpeza adequadamente. Nunca 
utilize sabão, detergente ou outro produto de limpeza para lavar 
a caixa-d’água. Use apenas água sanitária.

Todo imóvel  deve ter caixa-d’água que garanta a reser-
va de água. De acordo com a norma da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter 
caixa-d’água com capacidade para atender as necessi-
dades por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domici-
liar deve armazenar pelo menos 500 litros. Em caso de 
desabastecimento temporário, quem tem caixa-d’água 
tem menos risco de ficar sem o produto.

• 1 colher de sopa
• 1 pá de plástico
• água sanitária
• tela de nylon
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Um dia antes da lavagem, feche o registro de entrada ou amarre a 
boia da caixa. Assim, você vai consumir a água da caixa até atingir a 
quantidade necessária para a limpeza, evitando o desperdício.

Feche a saída com um tampão ou pano, tomando o cuidado de reser-
var um palmo de água na caixa.

Lave as paredes e o fundo da caixa com uma esponja ou escova.

Abra a saída da caixa para que escorra toda a água da lavagem. 
Usando um balde e uma pá de plástico, retire a água e os resíduos 
que restarem.

Abra o registro de entrada de água, 
encha a caixa até a metade. Feche 
novamente o registro e a saída da 
caixa-d’água. Em seguida, adicione 
água sanitária conforme tabela ao 
lado: 

1

2

3

4

5

1 .  Como fazer a limpeza da caixa-d’água:

500 litros

750 litros

1000 litros

10 colheres de sopa

15 colheres de sopa

20 colheres de sopa

Capacidade 
da caixa

Quantidade de água 
sanitária

• 1 colher de sopa
• 1 pá de plástico
• água sanitária
• tela de nylon
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Lave novamente as paredes e o fundo da caixa-d’água 
com uma esponja ou escova nova e limpa.

Abra novamente a saída da caixa e as torneiras da casa, 
deixando toda a água da lavagem sair. Para evitar o des-
perdício, guarde essa água em baldes para lavar pisos e 
calçadas.

Limpe a tampa da caixa e coloque-a no lugar. Também é 
importante colocar um  filtro (tela de nylon) na saída do 
cano extravasor ou cano-ladrão, que é aberto quando a 
caixa-d’água está muito cheia. Geralmente, a saída desse 
cano localiza-se no lado exterior do telhado. Com a tampa 
e o filtro, evita-se a entrada de insetos e pequenos ani-
mais na caixa-d’água.

Para evitar o acúmulo de ar no encanamento da casa, antes de abrir o registro 
de entrada, abra todas as torneiras até que a água comece a sair.

Deixe a caixa encher. Observe válvulas hidra e caixas de descarga.
É possível que continuem despejando água após a abertura do registro.
Evite o desperdício.

6

7

8

9

10
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Lembre-se: você precisa limpar a caixa-d’água a cada seis meses. 
Para não esquecer, anote a data da limpeza na tabela que está no 
fim deste Guia do Cliente. Assim, você poderá saber quando foi a 
última limpeza.
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2. Acompanhamento e controle
do consumo de água

Na conta, todo volume registrado pelo hidrômetro (relógio medidor) é considerado 
consumo. O total de metros cúbicos apresentado na sua conta mensal representa  
o consumo efetivo, desperdícios e vazamentos.

A

B

É o consumo real nas atividades da família, como 
banho, preparo de alimentos, limpeza da casa, 
lavagem da roupa, etc. Varia em função da ne-
cessidade de cada domicílio.

Perdas voluntárias, próprias das atividades do-
mésticas e vinculadas aos maus hábitos; facil-
mente associa-se o efeito à causa. Exemplo: tor-
neiras vazando.

Consumo efetivo

Desperdícios
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Os vazamentos são os grandes vilões do consu-
mo de água. Você pode evitá-los se estiver aten-
to às condições da sua instalação. Saiba onde 
eles podem acontecer:

1. No ramal – vazamento externo (água da rua). 
Sempre que houver, notifique a Sanepar.

 2. No cavalete – ver figura página 10.
Sempre que houver, notifique a Sanepar.

3. Na caixa-d’água – pode ser por desregulagem 
ou torção da boia da caixa-d’água. Chame um en-
canador.

4. No encanamento dentro do imóvel –
válvulas, caixas de descarga, torneiras e tubula-
ção. Chame o seu encanador.

Vazamentos
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A água para consumo humano nem sempre está 
disponível em volume e qualidade onde e quan-
do as pessoas dela necessitam. Torná-la própria 
ao consumo exige um processo industrial caro 
e complexo, cuja matéria-prima está cada vez 
mais escassa na natureza.

19
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pode-se fazer os seguintes testes:

Teste 1
Vazamento na válvula ou na 
caixa de descarga

Teste 2
Vazamento pelo extravasor
(torneira da boia defeituosa)

Esgote ao máximo a água do vaso sani-
tário e observe o nível. Caso a água vol-
te ao nível em que se encontrava antes, 
há vazamento na válvula ou na caixa de 
descarga.

Verifique o funcionamento da torneira 
da boia. Em dias não chuvosos, obser-
ve se há vazamento pelo telhado ou 
calhas.

20



Teste 3
Vazamento no ramal interno
alimentado direto da rede

Teste 4
Vazamento na instalação
alimentado pela caixa

Mantenha aberto o registro do cavalete.

Feche bem todas as torneiras de casa e não utilize os sanitários.

Feche completamente a torneira da boia da caixa, não permitindo 

a entrada de água.

Verifique no hidrômetro (medidor) se houve alteração na marcação.

Em caso afirmativo, há vazamento no ramal interno alimentado dire-

tamente pela rede. Chame um encanador.

Feche todas as torneiras da casa e não utilize os sanitários.

Feche completamente a torneira da boia da caixa, impedindo

a entrada de água.

Marque na caixa o nível da água e, após uma hora, no mínimo, 

verifique se ele baixou.

Em caso afirmativo, há vazamento na canalização, nas torneiras 

ou nos sanitários, alimentados pela caixa-d’água.

1

1

2

2

1

3

3

4

4

5

21
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3. Faltou água, e agora?

Se o seu imóvel estiver sem água, você poderá verificar, pelo site da Sanepar 
(www.sanepar.com.br), se a parada no abastecimento estava programada. 
Estas paradas são necessárias para a manutenção do sistema de abasteci-
mento. Elas também ocorrem quando falta energia elétrica, necessária para 
o funcionamento do sistema. No site, você encontrará informações sobre as 
causas da interrupção e quando o abastecimento será normalizado.
 

As paradas podem ocorrer ainda quando acontece algum rompimento de rede, 
em caso de acidentes ou estragos causados por chuvas fortes.

Se a parada do abastecimento na sua cidade não está informada no site, avi-
se a Sanepar ligando para o telefone 115, que funciona 24 horas por dia.

Quem tem caixa-d’água tem menos risco de ficar sem água, enquanto houver 
a interrupção no abastecimento.
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Controle seu consumo e confira sua 

conta realizando periodicamente a 

leitura do hidrômetro. Pode-se, as-

sim, descobrir vazamentos e conser-

tá-los a tempo, evitando desperdício 

e acréscimo no valor da conta.

4. Entenda como é calculado 
o seu consumo

O consumo é a diferença entre a leitura 
atual do hidrômetro (relógio medidor) e 
a leitura do mês anterior. A conta é cal-
culada em função deste consumo.

Numeração em preto no mostrador do hi-
drômetro (relógio medidor).

Marca o volume de água utilizado pelo 
cliente, em metros cúbicos (m3).

Leitura

Mostrador do hidrômetro
(relógio medidor)

1 m³

10 m³

1.000 litros

10.000 litros

m³

e assim por diante

Volume
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Escolha um dia da semana, sexta-feira 
por exemplo, e anote a leitura dos núme-
ros pretos do seu hidrômetro (1248). Os 
números vermelhos (3 e 0) não devem 
ser anotados.

Na semana seguinte, na próxima sexta-
feira, anote novamente os números pre-
tos de seu hidrômetro e veja a diferença: 
1251 - 1248 = 3m3. Este foi o seu consumo 
durante a semana que passou.
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Exemplo Exemplo
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Se criar o hábito de fazer o controle semanalmente, ao fim do ciclo de 

leitura você saberá quanto consumiu durante todo o mês.

Uma dica importante é começar o acompanhamento numa data bem 

próxima à da leitura efetuada pela Sanepar. Assim, não haverá diver-

gências quanto aos metros cúbicos de água consumidos.
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5. Consumo consciente – como consumir racionalmente

Torneiras

Vasos sanitários

Ao lavar as mãos, feche a torneira na hora de usar o sabonete e só 
abra quando for enxaguá-las. Para escovar os dentes, feche a tor-
neira durante a escovação e só volte a abri-la na hora de enxaguar a 
boca. Ao lavar roupas e louças, feche a torneira na hora de ensaboá-las 
e só abra na hora de enxaguá-las.

Diminua as descargas. Regule periodicamente a válvula hidra ou a 
caixa de descarga. Nunca jogue papel ou lixo dentro do vaso. Além 
de favorecer o entupimento das redes, serão necessárias mais des-
cargas.

Não desperdice. O uso racional da água 
significa água para todos.
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Chuveiros

Lavadora de roupa

E mais

Diminua o fluxo de água do chuveiro e 
ensaboe-se com o chuveiro fechado.

Sempre que possível, reutilize a água da 
máquina de lavar roupa para limpar o 
quintal, calçadas e pisos, ou para lavar 
tapetes e panos de chão.

Quando for viajar, desligue o registro 
do cavalete de entrada de água, para 
evitar qualquer desperdício durante a 
sua ausência. Evite lavar calçadas e 
carros e irrigar os jardins várias vezes 
por semana.
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Ao ligar seu imóvel na rede coletora de esgoto, você e sua família 
deram um passo essencial para o bem-estar de todos, evitando a 
poluição do meio ambiente, que compromete a qualidade de vida da 
região em que você mora.

Sua ligação é composta por:

Encanamento
Interno

DTI

T
Rede

Coletora

Subsolo

Passeio
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O dispositivo tubular de inspeção (DTI) 
identifica a ligação de esgoto ou T de 
interligação do imóvel com a rede cole-
tora da Sanepar. Não deve ser lacrado, 
nem encoberto por calçadas, grama ou 
plantas, pois é utilizado pela Sanepar 
para vistorias e manutenção da rede de 
esgoto.

Em algumas ligações, o DTI (dispositivo 
tubular de inspeção) pode não ter sido 
instalado.

DTI

Observação:

31



Recomendações importantes: 
• Utilize material de boa qualidade.
• Faça a ligação dentro das especificações 
técnicas.
• Utilize anéis de borracha para vedação 
das juntas.
• Contrate profissional qualificado.

32

Local para instalação

O cliente deverá indicar o local para que 
a Sanepar instale o ponto para a inter-
ligação do imóvel com a rede. Algumas 
recomendações técnicas para o bom 
funcionamento das instalações internas 
deverão ser levadas em consideração:

A caixa de retenção de gor-
dura deve ser construída na 
saída do esgoto da cozinha. 
A tampa deve ser móvel. 
Isso facilita a limpeza, que 
deve ser feita sempre que se 
formar a camada de gordura.

Caixas de gordura
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A caixa de passagem deve ser constru-
ída a cada 25 metros ou quando for ne-
cessário mudar a direção do cano.

Os sifões, instalados na saída de 
lavatórios, pias, tanques e louças 
sanitárias, também impedem que 

algum cheiro desagradável do esgoto 
volte para dentro de casa.

Caixas de passagem

Ralo com caixa sifonada

Sifões 

Caso a tubulação do lavatório seja conectada à tubu-
lação do vaso sanitário antes de chegar na caixa de 
inspeção, acrescente uma coluna de ventilação ao 
seu sistema de esgoto. Isso vai evitar o mau cheiro.

Ventilação ou respiro
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A caixa de inspeção deve ser 
construída próxima ao muro. 
Essa caixa serve para a manu-
tenção da rede e, por isso, não 
pode ser lacrada. A caixa deve 
ser conectada em linha reta.

Caixa de inspeção

O cano de ligação deve ser 
instalado na parte plana do 
terreno, com o mínimo de mu-
danças de direção.

O ralo é instalado com a caixa 
sifonada, que tem a função 
de evitar o retorno do mau 

cheiro do esgoto no imóvel. 

Encanamento interno

Ralo com caixa sifonada

Água
da chuva

Rede da Sanepar

Galeria pluvial
da Prefeitura Municipal

Dispositivo tubular
de inspeção.

DTI
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Cuidados com a ligação

A correta interligação com a rede coletora pública pode 
evitar grandes dores de cabeça, como vazamentos e infil-
trações, que causam mau cheiro e problemas de higiene 
em sua casa.

A Sanepar é responsável pela manu-
tenção da rede coletora de esgoto até o 
ponto de interligação com o imóvel. As 
instalações internas (sifões, tubos, cai-
xas de passagens) são de responsabili-
dade do cliente.

O uso correto e a adequada interligação 
do imóvel à rede coletora de esgoto é de 
responsabilidade do cliente, sendo proibi-
das algumas práticas prejudiciais ao bom 
funcionamento das redes e do processo 
de tratamento.

Leia com atenção o que diz o Decreto Es-
tadual n.o 3926, de 17/10/88, artigo 21: 
“é proibido ligar água de chuva na rede 

pública de esgotamento sanitário, ou, 
ainda, o despejo de esgoto sanitário ou 
industrial em galerias de águas pluviais”.

Também não é permitido: mexer, rebaixar, 
lacrar ou encobrir com calçamento o ponto 
de interligação ou DTI (dispositivo tubular 
de inspeção); lançar materiais sólidos (lixo) 
à rede coletora, sob risco de provocar reflu-
xo (retorno do esgoto da rede para o imóvel) 
e poluição ambiental.
É obrigatória a utilização da caixa de 
gordura.
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Interligação da rede de esgoto e da galeria pluvial (água da chuva)

O esgoto coletado na frente dos imóveis é enviado 
até uma estação de tratamento. A Sanepar aplica 
rigorosos controles para garantir a devolução do 
esgoto tratado ao rio com excelente qualidade.

Rede de esgoto: normalmente é de ma-
nilha de barro ou de PVC, com diâmetro 
médio de 100 a 400 mm, e é destinada 
exclusivamente à coleta e transporte do 
esgoto do imóvel até a estação de trata-
mento. Operado pela Sanepar, o proces-
so garante a qualidade do esgoto trata-
do, em cumprimento às exigências dos 
órgãos ambientais reguladores: Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente - Conama 
e Instituto Ambiental do Paraná - IAP.  

Galeria pluvial (água da chuva): a coleta 
e destinação são de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal. Geralmente, é feita 
com tubulação de concreto, com mais 
de meio metro de diâmetro. Serve ex-

Informações úteis

1

clusivamente para coletar a água da chuva. Quando chove, 
a água deve escorrer palas calhas e ser direcionada para 
as galerias ou para as bocas de lobo instaladas nas ruas. A 
água da chuva NUNCA pode ser interligada à rede de esgoto. 
O cliente que liga a água da chuva na rede de esgoto, ou 
lança esgoto na galeria de água pluvial, pode ser autuado 
pela Vigilância Sanitária, e terá que corrigir a irregularidade 
e ainda pagar multa.

Evite o refluxo do esgoto. Não jogue lixo no vaso sanitário, limpe periodicamente a caixa de gor-
dura e faça corretamente a ligação para a água da chuva, que deve ter rede separada do esgoto. 
Faça a sua parte usando bem o sistema de esgoto. O ganho será de todos!
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O que pode ser lançado na rede de esgoto

O que não pode ser lançado na rede de esgoto

2

3

O tratamento do esgoto ajuda a pre-
servar os nossos rios. O esgoto trata-
do é chamado efluente e volta para 
o rio, na forma líquida. A parte sólida 
pode ser transformada em adubo 
para a agricultura. O processo de tra-
tamento gera gases que podem ser 
transformados em energia elétrica.

• Água de banho e descarga.
• Água de lavatórios, como pia de cozinha ou 

de churrasqueira, banheiro, tanque e área 
de serviço.

• Ralos de escoamento de banheiros, cozi-
nha, área de serviço ou churrasqueira.

• Água de máquinas de lavar louças e roupas.
• Água utilizada por quaisquer outros equipa-

mentos geradores de esgoto doméstico.

Papéis e panos 

Plásticos

Cigarros

Outros objetos que possam 
entupir a tubulação

Restos de comida

Fraldas, absorventes e preservativos
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Fossas sépticas e sumidouros devem ser elimina-
dos e aterrados quando você já tiver a rede de esgo-
to instalada no seu imóvel. Nos imóveis ainda não 
atendidos com a rede pública de coleta, o esgoto 
deve ser mantido no terreno, confinado em fossa 
séptica. Deve ser feita limpeza periódica para evitar 
extravasamento para o seu terreno ou de vizinhos.

Todos os imóveis atendidos por coleta de esgo-
to são obrigados a fazer a interligação ao sis-
tema, conforme Decreto Estadual n.º 5711, de 
23/5/02 – que regulamentou a Lei n.º 13331, de 
23/11/01, que dispõe sobre o Código Sanitário 
Estadual – nos Artigos 179 e 194, Capítulo 3.

Conforme Decreto Estadual nº 3926, Artigo 21, 
Capítulo 3, é proibida a utilização de poços rasos 
escavados (fossas) para a disposição de esgoto 
doméstico ou industrial e as ligações cruzadas 
(poços e outros sistemas) com a rede de abas-
tecimento público. 

Use corretamente a rede coletora de esgoto. Ela não foi projetada para transportar lixo ou água de chuva.

Nunca utilize os poços de visita (tampões de ferro nas calçadas) como depósito de lixo. Esses poços ser-
vem para que a Sanepar faça a manutenção e a limpeza das redes coletoras. O lixo deve ir para o aterro 
sanitário!
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de resíduos sólidos urbanos. 
 
Em 2002, a Sanepar iniciou suas ativida-
des na área de gestão de resíduos sólidos 
urbanos em Cianorte, com serviços de co-
leta, tratamento e disposição final do lixo. 
Atualmente, o aterro recebe, em média, 
1.730 toneladas/mês de resíduos dos mu-
nicípios de Cianorte, São Tomé e Terra Boa.

Após grandes investimentos feitos pela 
Sanepar, o Aterro Sanitário de Cianor-
te recebeu, em 2013, a Certificação ISO 
14001:2004, norma internacional am-
biental, que comprova a qualidade do 
trabalho feito no aterro e o atendimento 
à legislação. O Aterro de Cianorte foi o 
primeiro do Paraná e o primeiro do Brasil, 
gerenciado por uma companhia estatal 
de saneamento, a obter a certificação.

Vista aérea do Aterro Sanitário de Cianorte
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Em Apucarana, a Companhia Paranaense 
opera o Aterro Sanitário, que recebe uma mé-
dia de 2.400 toneladas/mês de resíduos.
 
Em Cornélio Procópio, a Sanepar é res-
ponsável pelos serviços de coleta de 
resíduos sólidos urbanos e operação do 
Aterro Sanitário. Lá, são coletadas 900 
toneladas/mês de resíduos, em média.
Para facilitar a separação do lixo, é pre-
ciso ter duas lixeiras em casa, uma para 
o lixo comum (como restos de comida) e 
outra para o que pode ser reciclado (pa-
pel, papelão, vidro, entre outros).

Preparação de nova célula para receber o lixo

Ao fundo, área que recebeu o lixo enviado para o aterro (cé-
lula encerrada). A lagoa garante tratamento do chorume.
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A Sanepar também cuida da coleta se-
letiva do lixo em Cianorte e Cornélio 
Procópio. Quem vive nestas cidades 
pode colaborar separando o lixo domi-
ciliar da forma correta. 
 
Nas duas cidades, os caminhões re-
colhem o lixo orgânico e reciclável 
conforme a programação semanal, em 
dias alternados, de segunda a sábado. 
No centro, a coleta é diária.
Em Cianorte, no dia da coleta do lixo 

comum, os coletores usam coletes na 
cor laranja. No dia da coleta de material 
reciclável, eles vestem coletes verdes.
O lixo reciclável é encaminhado para a 
Associação de Catadores indicada pela 
Prefeitura, gerando emprego e renda.
O lixo comum é destinado ao Aterro Sa-
nitário.
 
Se tiver dúvida sobre a coleta do lixo em 
Cianorte ou Cornélio Procópio, ligue para 
o telefone 115.
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Fique sabendo 
o que é o lixo comum:

Lixo orgânico: Restos de alimentos, 
como cascas de frutas, verduras, pro-
dutos deteriorados. 

Rejeitos: Papéis usados, como papel 
higiênico, papel-toalha, guardanapos, 
fraldas descartáveis, camisinha.

A Sanepar realiza campanhas de educação ambiental. 
Personagens que representam o lixo reciclável e ma-
teriais informativos difundem a necessidade da sepa-
ração do lixo doméstico e do combate ao desperdício, 
conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A campanha começou em Cianorte e será leva-
da para crianças e à população em geral.

Caminhão para a coleta de material reciclável
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• Jornais
• Revistas
• Garrafas plásticas
• Vidros
• Embalagens em geral

Conheça alguns materiais 
que podem ser reciclados:

 
A separação correta do lixo contribui 
para o aumento da vida útil dos aterros 
sanitários, minimização dos impactos 
ambientais e geração de emprego e ren-
da nas associações de catadores.

Não jogue lixo nas ruas e calçadas!

42
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Caminhões para a coleta do lixo orgânico

Em todos os locais onde atua na gestão de resíduos sólidos, a Sanepar busca novas tecnologias para 
o tratamento e disposição final de resíduos sólidos, atendendo à legislação ambiental e à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, buscando a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Os esfor-
ços são para reduzir a poluição, preservar o meio ambiente e oferecer melhores condições de saúde 
à população.
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Este é o modelo da conta 
que será recebida todos os 
meses em sua casa ou no 
endereço alternativo soli-
citado. Em caso de dúvida, 
entre em contato por meio 
do atendimento telefônico 
115,  que funciona 24 horas.

A conta mensal de ser-
viços de água e esgoto 
contém alguns campos 
importantes, aos quais 
o cliente deve estar 
atento.

Eles estão assinalados 
no exemplo da conta ao 
lado.

COMPROVANTE�SANEPAR

COMPROVANTE�CLIENTEAUTENTICAÇÃO�NO�VERSO

AUTENTICAÇÃO�NO�VERSO

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

Companhia�de�Saneamento�do�Paraná

Endereço:�Rua�Engenheiros�Rebouças�nº�1376
CEP 80.215-900
CNPJMF�76.484.013/0001-45
Inscrição�Estadual�101.80080-64
Internet�:�www.sanepar.com.br

Curitiba�-�PR

OBSERVAÇÕES�NO�VERSO

HISTÓRICO�DE�CONSUMO/m3

REFERÊNCIALEITURA ANTERIOR LEITURA ATUALDIAS�DE�CONSUMO CONSUMO/m3

MÉDIA DE�CONSUMO/m3
ÚLTIMOS�5�MESES

DATA LEITURA

ÁGUAPREVIS PR XIMA LEITURAÃO Ó ESGOTO SERVIÇOS

MOTIVO�DA AUSÊNCIA DE�LEITURA

TOTAL

VENCIMENTO

NOME DO��CLIENTE MATRÍCULA

ENDEREÇO NÚMERO Nº�LADO Nº�FRENTE

LOCALCEP

ROTEIRO�DE�LEITURA HIDRÔMETRO CAT -�RES�-�COM�-�IND�-�UTP -�POP

QUALIDADE�DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Flúor Coli. Totais

Nº�Mínimo�de Amostras�Exigidas

Nº Amostras�Realizadas

Nº Amostras�que Atenderam�à�Legislação

Conclusão

CloroCorTurbidez

HISTÓRICO�DE�PAGAMENTOS�-�CONDICIONADO AS CONSTANTES�NO�VERSOOBSERVAÇÕES
JanAno Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1

3

4 5

7

8 9 10

11

12

13

14

15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28

29

30

6

2
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1 - FONE/SANEPAR: número do telefone 
para atendimento ao cliente.
2 - NOME DO CLIENTE: nome do responsá-
vel pela conta.
3 - MATRÍCULA: número que identifica a 
ligação de água de seu imóvel.
4 - ENDEREÇO: nome da rua, número do 
imóvel e complemento de localização.
5 - Nº LADO/ Nº FRENTE: número do imó-
vel ao lado ou em frente, onde está  loca-
lizada a ligação.
6 - CEP: Código de Endereçamento Postal 
da rua onde se localiza a ligação.
7 - LOCAL: cidade/município onde se lo-
caliza a ligação.
8 - ROTEIRO DE LEITURA: sequência de 
números codificados para a execução da 
leitura.
9 - HIDRÔMETRO: código que identifica o 
número do hidrômetro da ligação de seu 
imóvel.
10 - CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: iden-
tifica o tipo de ocupação, se residencial 
ou comercial, e a quantidade de imóveis 
abastecidos.
11 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA: 
mostra o número de amostras coletadas 
no mês, identificando as exigidas, reali-
zadas e que atenderam à legislação, de 

acordo com os parâmetros estabeleci-
dos pelo Ministério da Saúde, descreven-
do a conclusão geral das análises.
12 - HISTÓRICO DE PAGAMENTOS: declara-
ção de quitação anual de débitos, lista as 
contas que foram pagas no ano anterior 
e no atual.
13 - Mostra a descrição dos serviços que 
estão sendo cobrados, parcelas e valo-
res, podendo ainda conter serviços não 
pertencentes à Sanepar, como a taxa de 
coleta de lixo – que é repassada à Prefei-
tura Municipal e o descritivo dos valores 
de água/esgoto a serem pagos, de acor-
do com a categoria e número de econo-
mias – ver item 10.
14 - HISTÓRICO DE CONSUMO: mostra o 
consumo medido dos últimos 11 meses, 
podendo estar identificado com R – re-
faturado (contas refaturadas devido a 
problemas de consumo) ou A – atribuído 
(contas com ausência de leitura por im-
possibilidade da mesma). Ver item 21.
15 - DIAS DE CONSUMO: mostra a quanti-
dade de dias entre a data da leitura do 
mês anterior e a data da leitura do mês 
atual.
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16 - DATA LEITURA: mostra o dia, o mês e 
o ano da leitura.
17 - LEITURA ANTERIOR 
18 - LEITURA ATUAL
19 - CONSUMO/m³: mostra o volume em 
metros cúbicos medido, podendo ser re-
presentado pelo consumo real ou atribu-
ído – ver item 14.
20 - REFERÊNCIA: mostra o mês e o ano a 
que se refere a conta.
21 - MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: 
mostra o motivo pelo qual, excepcional-
mente, não houve leitura.
22 - MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS
5 MESES
23 - VENCIMENTO: dia, mês e ano que 
identificam o vencimento da conta.

24 - PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: data em 
que está prevista a leitura  no mês seguinte;
25 - ÁGUA: valor do serviço de abasteci-
mento de água.
26 - ESGOTO: valor do serviço de esgota-
mento sanitário.
27 - SERVIÇOS: mostra o valor dos demais 
serviços faturados na conta.
28 - TOTAL: somatória dos valores de 
água, esgoto e serviços faturados.
29 - Campo destinado a mensagens infor-
mativas aos clientes.
30 - Campo destinado ao código utilizado 
para o pagamento da conta em agentes 
arrecadadores, como bancos, lotéricas, 
farmácias, supermercados ou, ainda, pela 
internet.C
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Toda cobrança referente à presta-
ção dos serviços de abastecimen-
to de água, coleta e tratamento de 
esgoto, é feita somente pela conta. 
Nunca faça o pagamento direta-
mente a funcionários no caso de 
prestação de serviço de manuten-
ção na sua ligação ou rede.
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A estrutura tarifária da Sanepar 
está adequada para assegurar 
o saneamento básico a todas as 
camadas sociais da população, 
compatibilizando aspectos eco-
nômicos e ambientais com obje-
tivos sociais, com a finalidade de 
preservar a saúde e o bem-estar 
de todos os paranaenses.

Estrutura tarifária

A Sanepar classifica sua estrutura tari-
fária em categorias. O cliente pode cal-
cular o valor de sua conta e conhecer o 
benefício financeiro que pode obter com 
a redução do seu consumo e a racionali-
zação do desperdício.

A política tarifária da Sanepar está em-
basada na Lei Federal n.º 11.445, de 
5/1/07, no Decreto Estadual nº. 3.926, 
de 17/10/88 (Regulamento de Serviços 
da Sanepar) e demais regulamentos.
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Economia e categoria

As tarifas são diferenciadas se-
gundo as categorias de clientes 
e as faixas de consumo, de forma 
que os grandes consumidores sub-
sidiem os pequenos e as demais 
categorias subsidiem a categoria 
residencial. Também são pratica-
dos subsídios entre os municípios, 
principalmente das grandes para 
as pequenas localidades.

As unidades de consumo são denomina-
das economias. Por exemplo: um prédio 
com 64 apartamentos pode ter 1 ligação 
e 64 economias. A ligação é o ponto de 
entrega da água tratada. Uma ligação 
pode atender apenas uma ou dezenas 
de unidades de consumo. A conta é emi-
tida por ligação, mas considera o total de 
economias abastecidas por ligação.

a) RESIDENCIAL: casa, sobrado ou aparta-
mento construídos isoladamente ou em 
condomínio, destinado exclusivamente à 
moradia;

b) COMERCIAL: edificação ocupada por 
pessoa jurídica para fins exclusivamente 
comerciais;

c) INDUSTRIAL – PÚBLICA – UTILIDADE PÚBLICA: 

edificação ocupada por pessoa jurídica 
para fins industriais; para atividades pú-
blicas (escolas, creches, hospitais, etc.) 
ou de utilidade pública sem fins lucrati-
vos, como associações e organizações 
não governamentais.

Economia1
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Classificação do imóvel em função da 
ocupação do prédio.
As categorias podem ser:

Categoria2

Conheça alguns conceitos importan-
tes para entender o sistema tarifário 
da Sanepar.
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A correlação entre a tarifa mínima e o consumo de 10m³ por mês está fundamentada na taxa de ocupação por 
domicílio e no total de litros de água por dia que cada pessoa necessita para satisfazer as necessidades de 
saúde e higiene. O total de litros por habitante varia de acordo com os hábitos de higiene, clima e nível de cons-
cientização sobre como evitar o desperdício de água. O volume de 10m3 mensais, que equivale a 10 mil litros, é 
considerado o volume necessário para atender às necessidades de uma família durante um mês.
 
O Brasil possui uma legislação específica para os serviços públicos de abastecimento de água e esgoto. Pela 
Lei nº 11.445, de 2007, as tarifas de água e esgoto são determinadas considerando os custos e as despesas 
totais de forma a assegurar os benefícios do saneamento básico a todas as camadas sociais. A lei considera os 
aspectos econômicos e ambientais e os objetivos sociais para preservar a saúde e o bem-estar da população.

Tarifa mínima de água É o valor mínimo a ser pago pelo cliente pelo serviço de abasteci-
mento de água, prestado num determinado ciclo de venda. Isso as-
segura o equilíbrio econômico-financeiro da Sanepar, pois permite 
à Companhia cobrir custos fixos de manutenção do serviço, dispo-
nibilizado 24 horas por dia. Possibilita o atendimento aos objetivos 
sociais de seus serviços e, também, garante a utilização mínima de 
10m³ de água mensais por economia residencial ou comercial.
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A Tarifa Social atende ao cliente de baixa 
renda, que se enquadre nos critérios para 
cadastramento. Para ser cadastrado no 
programa, é necessário ter renda familiar 
de até 2 salários mínimos ou, no máximo, 
meio salário mínimo por pessoa. A família 
deve habitar em imóvel residencial com 
área de até 70m² de área construída e ter 
consumo mensal de água de até 10 mil li-
tros (10m3). O volume excedente a 10 mil 
litros e até o limite de 2,5 mil litros (2,5 
m3) mês por pessoa residente no imóvel 
será cobrado pelo valor do metro cúbico 
da Tarifa Social vigente.

Ultrapassando este limite, o excesso é co-
brado pelo valor do metro cúbico  (m3) da 
tarifa normal.

A Tarifa Social foi criada através da Reso-
lução n.º 59, de 14/11/89, ampliada pelo 
Decreto Estadual n.º 2460, de 8/1/04. 
Tem por finalidade viabilizar a função so-
cial da Sanepar, ao possibilitar o acesso 
aos serviços de saneamento básico e pro-
porcionar melhoria da qualidade de vida à 
população carente.

Tarifa Social
C

o
b

r
a

n
ç

a
 d

o
 s

e
r

v
iç

o Tarifa micro e pequeno comércio

Tarifa entidades filantrópicas

Tarifa sazonal (litoral)

É destinada aos clientes com atividades 
comerciais isentas de ICMS, com inscri-
ção no Simples, na condição de micro e 
pequena empresa ou ainda a clientes 
que executem atividades de prestação 
de serviços, com alvará da Prefeitura 
Municipal. Foi criada através do Decreto 
Estadual n.º 4266, de 31/1/05.

Atende a clientes que exercem ativida-
des assistenciais, sem fins lucrativos. 
Esta tarifa é minorada em 50% no consu-
mo excedente a 10 mil litros.

Aplicada aos clientes dos municípios 
abastecidos pelos sistemas litorâneos 
de Pontal do Paraná, Guaratuba e Mati-
nhos. Esta tarifa é aumentada em 20% 
nos meses de dezembro a março, e redu-
zida em igual percentual nos meses de 
abril a novembro no consumo excedente 
a 10 mil litros por economia.
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Para conhecer mais sobre esses 
benefícios e seus critérios para ca-
dastramento, procure as centrais de 
relacionamento da Sanepar.

51

A Tarifa Social da Sanepar 
representa um investimen-
to da Sanepar na saúde da 
população paranaense, pois 
possibilita o acesso de famí-
lias carentes ao saneamento 
básico, melhorando, conse-
quentemente, a qualidade de 
vida da população e promo-
vendo a universalização do 
saneamento ambiental.



52

C
A

N
A

is
 D

E
 R

E
L

A
C

IO
N

A
M

E
N

T
O Como entrar em contato

com a Sanepar

A Sanepar espera ter uma relação 
de parceria com o cliente, por meio 
das Centrais de Relacionamento, do 
atendimento telefônico 115 e pelo 
site www.sanepar.com.br.

O atendimento personalizado é feito ex-
clusivamente nas Centrais de Relaciona-
mento e pelo telefone 115.

Para entrar em contato com a Ouvido-
ria, acesse ouvidoria.sanepar.com.br
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Para facilitar o atendimento, tenha em 
mãos a sua conta e, quando solicitado, 
informe o número da sua matrícula.

FONE SANEPAR 115

ANTONIO  TARTINO 0010.8590

R  ANTONIO  ARAUJO                                                                   00186                00066           00086

80.200-000            CURITIBA         

001-55-05-055-20255                               1-89L040363-4-1                 034     000     001    000     000    000

CONTA

Relacionamento Virtual é o canal de comunicação via internet para que você, 

cliente, possa interagir de modo rápido, eficaz e seguro com a Sanepar.

No caso de dúvida, consultas ou solicitações, acesse www.sanepar.com.br. 

Clicando sobre o link Agência Virtual (serviços on-line), você faz seu cadastro 

e começa a interagir imediatamente com a Sanepar.
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Veja a seguir as opções de consultas, serviços e informações 
disponíveis em nossas áreas de atendimento, por telefone, pelo 
site ou nas Centrais de Relacionamento:
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CONSULTAS

PAGAMENTOS EFETUADOS

DÉBITOS PENDENTES

HISTÓRICO DE CONSUMO

SERVIÇOS SOLICITADOS

PARADAS PROGRAMADAS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS

VENCIMENTO ALTERNATIVO DA CONTA

ANÁLISE DA CONTA DE ÁGUA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

ENTREGA ALTERNATIVA DA CONTA

FALTA D'ÁGUA

CONSERTOS / SOLICITAÇÕES

PROBLEMAS COM A QUALIDADE DA ÁGUA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

2ª VIA/BOLETO BANCÁRIO

CONTA

TARIFAS

LIGAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO

PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS

REGULAMENTO SERVIÇOS SANEPAR

QUALIDADE DA ÁGUA

ENDEREÇOS E TELEFONES

LOCAIS DE PAGAMENTO

PREÇOS E SERVIÇOS
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AT.TELEFÔNICO SITE ESCRITÓRIOS

SERVIÇO AT.TELEFÔNICO SITE ESCRITÓRIOS

INFORMAÇÕES AT.TELEFÔNICO SITE ESCRITÓRIOS

Solicitações de ligação de água e 
negociação de débitos devem ser 
feitas exclusivamente nas Centrais 
de Relacionamento.
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Onde e como pagar a conta mensal
de serviços de água e esgoto

Atualmente, o cliente tem as seguintes opções para efetuar o pagamento da conta:

Débito em conta – consulte no site da 
Sanepar os bancos autorizados. 

Agentes Conveniados – (farmácias, su-
permercados, entre outros)
Consulte a lista no site da Sanepar. Os 
agentes conveniados recebem a conta de 
qualquer valor ou data de vencimento.
Documentos aceitos: 
• Conta de Água 
• Segunda Via da Conta de Água 
• Boleto Bancário

* Consulte no site da Sanepar os bancos autori-
zados e os prazos para pagamento.

Para pagamento após o vencimen-
to, haverá multa de 2% sobre o valor. 
Após 30 dias do vencimento, haverá 
multa e atualização monetária a se-
rem incluídas posteriormente na con-
ta, resultando também na suspensão 
do abastecimento.

Lotéricas – aceito no valor máximo de R$ 
1.000,00 até o 25.º dia após o vencimento.
Documentos aceitos: 
• Conta de Água 
• Segunda Via da Conta de Água 
• Boleto Bancário

Agências Bancárias
Documentos aceitos: 
• Conta de Água 
• Segunda Via da Conta de Água 
• Boleto Bancário
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Sua conta de água pode ser paga utilizando o 
débito em conta.
Para isso, basta cadastrar a sua conta corren-
te junto ao seu banco. 
O débito em conta é mais prático e seguro:
• Você não vai precisar se preocupar com a 
data do vencimento.
• Não vai precisar ficar em filas.
• E não terá o risco de suspensão do abasteci-
mento por atraso no pagamento.
Para saber mais, ligue para o telefone 115.

Use o débito em conta

Atualize seu cadastro

Para facilitar a comunicação entre a Sanepar e você, cliente, é fundamental 
que o seu cadastro esteja correto. Mantenha atualizados seus dados pesso-
ais, número de telefone fixo e celular e e-mail. Se houver alguma mudança, 
avise a Sanepar.
 
Clientes com cadastro desatualizado podem deixar de receber informações 
importantes.



Anote aqui o número do protocolo, sempre que entrar em contato com a Sa-
nepar, e o encaminhamento para o seu atendimento. O número é fornecido 
pelo atendente do telefone 115 e das Centrais de Relacionamento (escritó-
rios) da Sanepar.
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Sua caixa-d’água precisa ser limpa a cada seis meses. Anote aqui a data da limpeza 
para poder conferir quando foi a última vez e quando deverá ser a próxima.

Data da última limpeza da caixa-d’água A próxima deverá ser dia
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www.sanepar.com.br


