
Esta publicação é uma parceria entre a 
SANEPAR e o Planeta Sustentável 

A Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR presta serviços de fornecimento de água 
tratada, coleta e tratamento de esgoto e coleta 
seletiva e destinação de resíduos sólidos.

Sanepar Sanepar_PR www.sanepar.com.br

O Planeta Sustentável é uma iniciativa 
multiplataforma da Abril Mídia que busca, produz 
e dissemina conhecimento sobre os principais 
desafios do nosso tempo. Saiba mais  
em planetasustentavel.com.br.

Cada vez mais é preciso dar à água 

o tratamento que ela merece, para 

garantir o nosso bem-estar.  

Isso também vale para as pessoas com 

quem convivemos e os lugares em que 

vivemos. Os desafios são grandes e 

é preciso mudar nosso estilo de vida 

e de consumo. As soluções estão 

surgindo, mas pedem o envolvimento 

de todos. Este Manual de Boas Práticas 

traz algumas delas. Compartilhe as  

informações. Faça este livrinho circular!

157 ideias

de
Manual

boas 
práticas

para cuidar do planeta,  
da sua comunidade e do seu  

próprio bem-estar



O papel nOssO  
             de cada dia
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Por muito tempo, a abundância de recursos naturais  
deu a todos a falsa ideia de que eles eram infinitos.  
Mas sabe-se hoje que essa história não é bem assim.  
No caso da água, por exemplo: apesar de sua importância, 
nem sempre recebe os cuidados de que precisa e merece.

A boa notícia é que a necessidade de preservá-la  
e usá-la com inteligência está sendo cada vez mais 
compreendida, e as soluções estão surgindo – simples  
ou complexas. Mas, seja qual for a iniciativa, pede  
o envolvimento de todos. 

No caso da SANEPAR, essa atitude já faz parte do dia a dia 
da empresa, por meio de cada funcionário que ajuda a levar 
o saneamento à casa de milhões de pessoas. É uma missão 
das mais importantes. Seja como profissionais seja como  
cidadãos, podemos disseminar pequenas ações que  
trazem uma grande contribuição ao meio ambiente e  
à qualidade de vida das pessoas. 

A empresa acredita na educação continuada como 
ferramenta para ajudar a rever conceitos e a adotar novas 
atitudes e práticas que contribuam para um ambiente cada 
vez mais sustentável.

Dessa forma, nós, saneparianos, seguiremos 
conscientes de nossa missão e nosso compromisso 
de prestar serviços de saneamento com qualidade, 
regularidade e cuidado com o meio ambiente. Acreditamos 
também que o caminho para a sustentabilidade 
permeia nossas vidas como profissionais e pessoas. E 
pretendemos que esta cartilha, que está em suas mãos, 
seja um apoio nesse trajeto.

Resultado de uma parceria entre a SANEPAR e o 
Planeta Sustentável, este Manual de Boas Práticas 
traz uma série de dicas e informações que ajudam a 
tornar o mundo melhor. Vamos nessa? Seu papel é muito 
importante para levar esta mensagem adiante. 

Fernando Eugênio Ghignone
Diretor-presidente 
SANEPAR
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Em casa, no trabalho, no 
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elas podem tornar seu  
dia a dia muito mais saudável  
e sustentável.
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  Consuma frutas, verduras
e legumes locais e ajude a 
reduzir a emissão de CO2  
no transporte de produtos.

  Evite fazer compras com
fome. É o primeiro passo 
para  não comprar  
coisas a mais.

  Leve uma sacola
reutilizável. Tem de lona, 
tecido e plástico resistente. 
Deixe sempre uma à mão.

  Compre produtos com
pouca embalagem. Os 
concentrados, com refil ou 
a granel são os melhores. 

  Considere detergentes que
não fazem espuma.  
Como são produtos 
sem fosfato, têm menor 
impacto nos rios e córregos 
após o descarte.

  Procure os selos verdes
ou de qualidade. Eles 
atestam a origem e 
existem para vários tipos 
de produtos. Procure-os  
nos rótulos.

  Mude o tipo de peixe.     
     Existem espécies em  
     risco de extinção, como  
     o badejo. Varie e descubra  
     novos sabores.

7 BOAS PRÁTICAS  
NO SUPERMERCADO

Nos últimos 50 
anos, o consumo 

global cresceu  
seis vezes.

No mesmo período, 
a população cresceu 

apenas 2,2 vezes.

Nesse ritmo, em 
2050 precisaremos 

de três planetas 
Terra para suprir a 

demanda.

CONTA QUE  
NÃO FECHA

Fonte: O Estado do Mundo (The 
Worldwatch Institute).
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CONSUMO CONSCIENTE

DICAS PARA SER 
UM NOVO TIPO DE 
CONSUMIDOR

Uma sociedade que prioriza o bem-
-estar reflete-se pelas escolhas 
que a gente faz ao consumir
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9Opte por produtos duráveis 
mais do que por descartáveis ou  

         que ficam rapidamente obsoletos.

10 Priorize o uso compartilhado 
de produtos mais do que a 

               posse e o uso individual.

11  Faça as escolhas mais 
saudáveis possíveis na hora  

            de consumir qualquer coisa.

1   Não compre por impulso. O ideal é se 
planejar para comprar menos e melhor.

2 Tente avaliar os impactos  
sociais e ambientais que o seu  

         estilo de consumo provoca. 

3  Quando alguma coisa quebrar, 
conserte-a em vez de comprar  

         um produto novo.

4 Dê preferência a produtos cuja 
embalagem não vire um lixo  

        difícil de ser reciclado.

5 Faça uso responsável do crédito 
para não perder o sono com  

          as dívidas assumidas.

6 Valorize fabricantes que  
tenham boas políticas de  

          responsabilidade  social.

7 Contribua para a melhoria dos 
produtos enviando às empresas 

         sugestões e críticas.

8  Seja um multiplicador e  
ajude a divulgar os princípios do 

         consumo consciente.
Fonte: Instituto Akatu.

No Brasil, 

um terço da comida 

levada para casa acaba 

no lixo. Para evitar 

o desperdício, 

compre conforme 

a demanda



1 PARTICIPE DA VIDA ESCOLAR  
DOS SEUS FILHOS.

Organize a sua agenda de acordo  
com as datas das reuniões de pais.

2  DEIXE O CACHORRO  
FAZER COCÔ NA RUA.

Mas não se esqueça de recolhê-lo 
imediatamente e jogá-lo no lixo.

3 PEDIR LICENÇA É  
SEMPRE UMA BOA.

A sensação de que suas urgências  
são mais importantes do que a de  
outros causa atropelos.

4  CUIDADO COM O VOLUME DO SOM.
Gosto musical não se  discute,  mas 

também não se impõe a ninguém.

5  USE A BUZINA DO CARRO. 
Mas como alerta, nunca para 

incomodar pedestres e outros 
motoristas.

6  CHÃO NÃO É CINZEIRO.
Pontas de cigarro entopem bueiros  

e contaminam o solo e a água.

7  CULTIVE HORTAS  
E FAÇA PIQUENIQUES.

Essas são atividades que estimulam bons 
momentos com os vizinhos e amigos.

7 DICAS PARA  

CONVIVER MELHOR  
COM OS VIZINHOS
Mais da metade dos brasileiros associa 
felicidade ao bom convívio social

Fontes: Instituo Akatu e Palneta Sustentável.

CALÇADAS
É papel do poder público 
fiscalizar e garantir que 

elas sejam mantidas 
sempre em bom estado.

CICLOVIAS
De preferência, que elas 
sejam largas, ofereçam 

segurança e estejam nas 
vias principais.

TRANSPORTE COLETIVO
Além de reduzir a 

circulação de carros, é 
mais barato, sustentável e 

democrático.

PLANEjAMENTO URBANO
Proporciona ganhos de 

qualidade de vida ao 
prever áreas verdes e bons 

serviços públicos
.

EXIJA DOS  
SEUS GOVERNANTES

MOBILIDADE/CONVÍVIO SOCIAL

Congestionamento é um péssimo negócio, 
tanto para você quanto para a cidade

1  VÁ A PÉ. 
Dependendo  

da distância, 
você chega 
mais rápido.

2ANDE DE 
BICICLETA.

Só não se 
esqueça de 
seguir as normas  
de segurança  
e as leis de  
trânsito.

3SEjA UM BOM 
PEDESTRE.

Evite atravessar 
a rua fora da 
faixa e respeite  
a sinalização.

4OFEREÇA OU 
PEgUE CARONA.

O transporte 
individual ocupa 
80% das vias, mas 
leva só um terço 
dos passageiros.

5TRANSPORTE 
COLETIVO.

Vá de ônibus
e prefira trem
e metrô onde
existirem. É prático
e sustentável. 

MAIS ÔNIBUS, 
MENOS  

CARROS
Os brasileiros 

gastam, em média, 
82 minutos em 

deslocamentos  
todos os dias. Veja 
como o transporte 

coletivo pode 
melhorar essa 

situação.

Fonte: Planeta Sustentável

Para 
atravessar 
uma cidade,  
30 
PESSOAS  
podem se 
deslocar em:

1 ÔNIBUS
Tira 29 carros de  
circulação e reduz a 
emissão de poluentes.

30 BICICLETAS
Além de não poluir  
o ar, promovem um  
bom exercício físico.

30 CARROS
Enfileirados,  
entupiriam um  
quarteirão inteiro.

O Ecociclo  

é um projeto da 

SANEPAR que incentiva o 

uso da bicicleta por meio 

de ações como passeios 

ciclísticos e implantação 

de bicicletários
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         SUGESTÕES 
         PARA PASSAR 
             MENOS TEMPO 
NO TRÂNSITO
5



5 BOAS RAZÕES PARA  
ECONOMIZAR ENERGIA
1  Estima-se que o consumo de 

energia crescerá mais de 50% 
nas próximas décadas.

2  As principais fontes de 
energia utilizadas no mundo, 

(carvão e derivados de petróleo), 
são altamente poluentes e estão 
cada vez mais escassas.

3  Calcula-se que os gases 
liberados por indústrias  

e automóveis hoje ameaçam a 
saúde de pelo menos 125 milhões 
de pessoas no mundo inteiro.

4  O setor de energia é grande 
emissor de gases de efeito 

estufa, que contribuem para  
a elevação da temperatura do 
planeta e agravam o quadro  
de mudanças climáticas.

5 Apenas 3% de toda a energia 
produzida e consumida no 

Brasil são provenientes de fontes 
limpas e de baixo impacto, como 
a eólica e a solar.

ELEVADOR
Por que chamar dois ou três 

ao mesmo tempo? Chamando 
apenas um, economiza-se 

energia e evita-se o desgaste dos 
equipamentos.

AR-CONDICIONADO
Mantenha portas e janelas do 

ambiente climatizado fechadas. 
Isso facilita o trabalho do aparelho 

e reduz o consumo de energia.

COMPUTADOR
Configure-o para desligar alguns 

componentes – ou tudo – quando 
estiver ocioso e só imprima o que 

for realmente necessário.

LAVANDERIA
Máquina de lavar roupa e ferro  

de passar consomem  
bastante energia. Tente usá-los 

quando houver bastante  
roupa acumulada.

SEMPRE ALERTA
Dá para fazer economia  

em todo lugar

UM PAíS DIVERSO
O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. 
Além de rios e florestas, mistura biomas que vão 
dos pampas ao cerrado e à caatinga
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BIODIVERSIDADE/ENERGIA

MOTIVOS 
PARA PRESERVAR A 
DIVERSIDADE  BIOLÓGICA

Compartilhamos o planeta com 50 milhões de plantas, 
fungos, animais e outras formas de vida. Esses seres e seus 
ecossistemas são essenciais para o ciclo da vida na Terra

5
1As florestas 

abrigam a 
maior parte da 
biodiversidade 
e das fontes de 
água do planeta. 
Elas também 
regulam o clima 
e absorvem o gás 
carbônico presente 
na atmosfera. 

2As matas 
ciliares 

protegem rios do 
assoreamento 
e preservam as 
nascentes de 
água; os mangues, 
por exemplo, são 
importantes 
berçários de vida 
marinha.

3Mesmo os 
animais de 

aparência 
repugnante são 
essenciais para a 
biodiversidade.  
Os morcegos  
que só se 
alimentam de 
frutos são grandes 
semeadores.

4Cerca de 8 mil 
espécies 

endêmicas 
vivem na Mata 
Atlântica; 350 
estão ameaçadas 
de extinção. 

5Frutos, óleos e 
raízes contém 

substâncias 
importantes para a 
ciência, a medicina 
e a química.A Reserva 

Natural Salto Morato, 

no litoral norte do Paraná, 

abrange parte do maior 

remanescente contínuo 

da Mata Atlântica 

no Brasil

20% das 
espécies

da Terra estão  
no Brasil

31% das 
exportações

brasileiras são 
produtos da 

biodiversidade

Fonte: Ministério do Meio Ambiente

3,5 milhões de km² 
de costa marinha 
abrigam ecossistemas 
como recifes, dunas, 
estuários e pântanos

11 
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NA COZINHA

8Procure eletrodomésticos 
que tenham selo Procel. 

Para os aparelhos que  
utilizam gás, o selo Conpet 
atesta a eficiência.

9Tire os alimentos 
congelados do freezer  

a tempo de se descongelarem 
naturalmente. 

10Não coloque alimentos 
quentes ou mornos 

na geladeira. Deixe que eles se 
resfriem naturalmente 
antes de guardá-los. 

11Regule a geladeira para 
que ela funcione a -18 °C e 

mantenha-a em locais frescos, 
sem incidência do sol.

12

Atitudes simples do dia a 
dia podem trazer um ganho 
enorme para o seu bolso e 
para o meio ambiente.  
E ainda tornar sua vida muito 
mais agradável

PARA DEIXAR SUA  
CASA MAIS SUSTENTáVEL

18DICAS NO BANHEIRO

12Reduza o tempo do banho. Seis 
minutos embaixo do chuveiro, em vez de 12, 

economiza energia suficiente para manter 
uma lâmpada de 100 watts acesa por 7 horas. 

13Regule o chuveiro de acordo com 
a estação do ano. E desligue  

o piloto do chuveiro aquecido a gás quando  
não estiver sendo usado. 

14Adquira vasos sanitários com  
caixa acoplada, que gastam de  

3 a 6 litros de água por descarga. As bacias 
convencionais, com válvulas na parede, 
despejam 20 litros por descarga.

15 Já existem restritores de água para 
chuveiros com aquecimento central.  

A economia de água pode chegar a 80%. 

NO QUINTAL  
OU NA LAVANDERIA

16As máquinas de lavar roupas  
ou pratos devem funcionar apenas  

quando estiverem cheias. Quando possível,  
prefira ciclos mais curtos e use água fria. 

17Faça um pequeno canteiro ou  
floreira com temperos e ervas frescas, 

como hortelã, manjericão, alecrim e outros.

18Não limpe o chão ou a calçada com 
mangueira ou baldes d’água.  

Use uma vassoura, sempre.

NA SALA

5Prefira móveis feitos 
com madeira de 

reflorestamento. E considere 
também as peças de segunda mão. 

6Use uma régua de 
tomada com interruptor 

para conectar a televisão e os 
aparelhos de DVD, música e TV a 
cabo. É um bom jeito de desligar 
todos ao mesmo tempo. 

7Evite cúpulas escuras 
nos lustres e luminárias. Elas 

iluminam pouco e consomem 
mais energia. 

No projeto  

Ecoprosa, a SANEPAR  

promove o debate de  

ações e atitudes  

sustentáveis que podem  

ser adotadas no  

dia a dia

EM TODOS OS CÔMODOS

1 Ao construir ou reformar a casa, 
use janelas amplas e procure 

aproveitar ao máximo a luz natural. 

2Na hora de pintar as paredes, 
escolha cores claras. Elas também 

diminuem a necessidade de luz artificial.

3Aparelhos eletrônicos consomem 
energia também no modo  

stand-by. Quando não estiverem  
em uso, tire-os da tomada .

4As lâmpadas de LED são  
mais caras, mas bem mais 

econômicas que as incandescentes. 
Dá para recuperar o investimento em 
poucos meses. 

CASA SUSTENTÁVEL



ECONOMIA VERDE

Algumas empresas já começam 
a colocar em prática os conceitos 
da economia verde, que dá mais 
importância para as questões 
sociais e ambientais

5
FUNCIONA ASSIM
Alguns exemplos de como  
os produtos já são usados  

e reaproveitados  
de forma inteligente

Antigos vilões do meio ambiente, pneus 
usados hoje servem de matéria-prima  

para o asfalto e de combustível para  
a indústria de cimento.

Cerca de 70% da matéria-prima de cartuchos 
novos para impressora vem da reciclagem  

e do reaproveitamento de cartuchos antigos.

Componentes de geladeira que antes  
eram destinados para aterros sanitários  

hoje são transformados em telhas  
e esquadrias de parede.

1Os produtos já são pensados para 
que seus componentes sejam 

quase todos reaproveitados  
no processo de fabricação da mesma 
ou de outras indústrias.

2Os processos produtivos 
são extremamente eficientes: 

consomem menos água e 
energia, geram menos resíduos e 
emitem menos gases poluentes. 

3Tudo aquilo que hoje retiramos 
(de graça) da natureza passa  

a ser embutido no preço  
do produto. São os chamados 
serviços ambientais.

4A geração de novos empregos 
e a valorização da mão de obra 

local ajudam a combater a pobreza. 

5Trabalhadores são mais bem 
remunerados; trabalho infantil  

e  ambientes precários de trabalho 
não têm vez. 

Fontes: Pnuma (Programa das  
Nações Unidas para o Meio Ambiente)  
e Fundação Ellen MacArthur

A nova 

economia pode 

gerar 100 mil novos 

empregos nos 

próximos cinco 

anos

VANTAGENS 
DA NOVA
ECONOMIA

94   dicas  
para compartilhar com as 
pessoas e ajudar todo mundo 
a tratar melhor a água, o lixo 
e o esgoto. E mais: quer saber 
como muita gente na SANEPAR 
contribui para um planeta 
mais consciente e com menos 
desperdício? É só virar a página. 

       ÁGuA,  
        ESGOTO 
        E rESíduOS
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Sem ela, não haveria produção de 
alimentos nem existiria vida na Terra

  Tome banhos rápidos e desligue 
     o chuveiro ao se ensaboar.

  Duchas gastam três vezes mais  
    do que chuveiros comuns.

  Não deixe a água correndo  
    enquanto escova os dentes.

  Nunca utilize o vaso sanitário  
    como lixeira.

  Instale válvulas de acionamento
    duplo nas bacias sanitárias(1).

(1) Válvulas de acionamento limpam o vaso sanitário com 
o dobro da rapidez e gastam menos água.

16 

4 
Quase 

metade da 

população mundial 

viverá em áreas 

com escassez de água  

até 2030

D
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5 DICAS PARA ECONOMIZAR  
                        NO BANHEIRO

RECURSO  
ABUNDANTE?
De toda a água existente no planeta, apenas  
2,5% correspondem à água doce. O restante  
está nos oceanos. Desses 2,5%, a maior parte – 

cerca de 70% – está  
fora do nosso alcance, 
sob a forma de geleiras  
e neve permanente.  
Do que sobra de água 
doce no mundo, 20%   
são usados para irrigação, 
8% para consumo 
industrial e apenas  
1% para o consumo  
humano direto. 

Uma  

descarga à toa 

desperdiça algo entre 

 15 e 20 litros  

de água

 BONS MOTIVOS  
PARA cuIdAR  
BEm dA águA

C
B

A

água doce  
do PLaNeTa

ÁGUA

1Cerca de 40% da população mundial já 
sofre de alguma maneira com a falta de água.

2O consumo global não para de aumentar: 

    em média, ele dobra a cada 20 anos.

3As reservas são superexploradas 

    e correm o risco de se esgotar.

4Diferentemente do petróleo, para o qual 
existem fontes alternativas de energia, 

          a água não tem substituto.
gENTE dA SANEPAR  
analista
Advogados, geólogos, biólogos, assistentes 
sociais, economistas e administradores, 

entre outros, trabalham na Sanepar e 
cumprem as mais diversas funções. 
Eles representam cerca de 15% dos 
funcionários da empresa e são 

responsáveis pelas atividades de suporte, 
que garantem o bom funcionamento dos 

serviços – ajudam as operações de rotina 
e a planejar investimentos, melhorias  
e expansões na rede.



RAZÕES PARA  
REduZIR O  
cONSum0 dE águA

5 DICAS PARA ECONOMIZAR  
NA cOZINHA 

PEGADA HÍDRICA
A gente consome água até sem perceber. Saiba o quanto desse  

recurso é  necessário para produzir alguns itens do nosso dia a dia.

um quiLo  
de carNe
15,5 mil  

litros

Par de saPaTos  
de couro

 8 mil  
litros

uma camisa  
de aLgodão

 2,7 mil  
litros

um LiTro 
de LeiTe
 1.000  

litros

uma foLha 
de PaPeL a4  

10  
litros

O Brasil é abundante em reservas de água doce, 
mas o consumo elevado e o desperdício podem 
afetar as principais fontes hídricas do País

um coPo  
de cerveja

 75  
litros

4 
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  Antes de lavar 
pratos, remova os 
restos de comida e 
deixe-os de molho.

  Ensaboe primeiro, 
com a torneira 
fechada, e depois 
enxágue tudo de  
uma vez.

  Fique de olho 
no “courinho” da 
torneira para evitar 
gotejamentos.

  Não use a  
torneira totalmente 
aberta. Com  
meia volta,  
o consumo pode  
cair a um terço.

  Instale um aerador, 
popularmente 
conhecido como 
“peneirinha”, no  
bico da torneira.  
Isso proporciona  
a sensação  
de fluxo mais intenso.

ÁGUA

gENTE dA SANEPAR  
AdMINISTRATIVO
Sem ele, contratar um fornecedor, iniciar um 
projeto ou responder a um chamado de 
atendimento pode se tornar uma 
tarefa difícil. Os funcionários 
que atuam nos escritórios 
e unidades no Paraná são 
responsáveis por realizar 
cotações, encaminhar relatórios, 
apoiar gestores e direcionar 
demandas das diferentes áreas 
da companhia. Em outras 
palavras, fazem a 
máquina girar.

Fonte: Water Footprint Network

1 Estima-se que o desperdício de  
água no Brasil chegue a 40%.

2 As cidades enfrentam cada vez  
mais crises de abastecimento.

3 Muitos mananciais já se encontram no  
limite de disponibilidade.

4 Uma das bacias mais vulneráveis  
é a que abastece o Paraná.

Um 

gotejamento 

lento pode significar a 

perda de até 

400 litros de água 

por mês!



VANTAGENS 
dE TOmAR águA 
dA TORNEIRA

Ela é tão apropriada para o consumo quanto 
a água engarrafada, pois passa por uma 
eficiente estação de tratamento

5 5 DICAS PARA  
EcONOmIZAR Em cASA

A SANEPAR  
É ASSIM*

Fontes: Organização das Nações Unidas 
(ONU); The History of Bottled Water; 
Instituto Aryran de Desenvolvimento 
Humano, Cultura e Meio Ambiente; 
Planeta Sustentável e SANEPAR.

Atende a 345 dos 399 municípios do  
Paraná e 289 localidades de menor porte

Cobre 100% da área urbana nos 
locais em que está presente

Abastece com água tratada  
aproximadamente 9,5 milhões de pessoas

Conta com 176 estações  
de tratamento de água
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gENTE dA SANEPAR  
ATENdENTE cOMERcIAl

ÁGUA

* Números referentes a 2014.

Ele é o principal filtro para a solução de 
problemas dos clientes. Recebe reclamações, 
comentários, elogios e dúvidas sobre 
os mais diversos assuntos, como falta  
de água, manutenção, corte ou 
religação da rede. Há atendimento 
pessoal e por telefone. No call 
center, cada funcionário atende 
entre 100 e 120 pessoas por dia, 
em turnos de seis horas.

 Fique de olho no 
encanamento. 
Um buraquinho 
de apenas 2 mm 
pode desperdiçar até  
96 mil litros em um mês.

Regar as plantas com 
mangueira é sinônimo  
de desperdício. Opte 
por um regador 
ou esguicho 
revólver.

Antes de lavar 
roupa, deixe as 
peças de molho 
para remover a 
sujeira mais pesada e use essa 
água para lavar o quintal.

Na hora de lavar o carro, 
prefira usar panos e um 
balde com água.  
A economia pode  
ser superior  
a 500 litros.

Cobrir a piscina 
quando ela não 
está em uso 
diminui a perda de 
água por evaporação  
em até 90%.

Cada pessoa 

necessita de 110 litros 

de água por dia para 

atender a suas 

necessidades

 1 A qualidade da água distribuída é 
fiscalizada pela vigilância sanitária.

2Não há indícios de que a água 
engarrafada tenha  mais nutrientes que  

          a da torneira.

3 A fabricação de garrafas plásticas  
lança gases de efeito estufa  

        na atmosfera.

4Descartadas, essas garrafas viram 
montanhas de lixo que nem  

          sempre  são recicladas.

 5 As garrafas vazias entopem bueiros, 
sujam rios e viram criadouros para  

           o mosquito da dengue.



        dESAfIOS dA 
          fAlTA dE SANEAmENTO

Rede de água e esgoto bem estruturada ajuda  
a combater doenças que podem ser evitadas6 

Fontes: Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Ministério das Cidades - Pesquisa Nacional  

de Saneamento Básico (PNSB), Associação  
Brasileira de Engenharia Sanitária  

e Ambiental (Abes), Instituto Trata Brasil, Oscar 
Netto (professor de engenharia civil e ambiental 

da Universidade de Brasília), A Humanidade 
Contra as Cordas (livro) e SANEPAR. 

15 COISAS QUE VOCÊ  

NÃO dEVE JOgAR  
NA PRIVAdA

  coToNeTe e  
    fio deNTaL

  medicameNTo  
   e PreservaTivo

  PoNTa de cigarro

  Poeira de  
   varrição da casa

  fios de cabeLo e
    PeLos de aNimais

  TiNTa que Não seja  
    à base de água

  queroseNe,
    gasoLiNa, 
    soLveNTe 
    e TÍNer

  absorveNTe 
    e PaPeL higiêNico

2322 

Ao se livrar  

desses materiais 

pelo vaso sanitário, 

você estará tornando o 

tratamento do esgoto 

mais complicado

diarreia   
cóLera   

hePaTiTe a   
esquisTossomose   

amebÍase   

  LePTosPirose
  coNjuNTiviTe
  maLária
  febre amareLa
  iNfecção de PeLe

No Paraná,  

64% dos municípios  

são cobertos pela rede 

pública de coleta de esgoto; 

99,5% do material 

coletado recebe 

tratamento

ESGOTO     

ALGUMAS DOENÇAS CAUSADAS  
PELO ESGOTO NÃO TRATADO

gENTE dA SANEPAR  
ENGENHEIRO
Ele marca presença todos os dias em obras, 
estações de tratamento, captação, redes de água 
e esgoto e aterros sanitários.  Os mais de 480 
engenheiros – ambientais, químicos, cartógrafos, 

florestais, sanitaristas, civis e mecânicos, 
entre outros – exercem atividades 

que vão de pesquisas 
tecnológicas e projetos 
para implantar e 

expandir a rede até o
 acompanhamento de 

obras, o planejamento das 
redes e a gestão 

dos impactos.

4 O esgoto despejado 
sem tratamento 

nos rios causa poluição  
e contaminação  
por organismos  
nocivos à saúde.

6 O Brasil despeja 
diariamente  

8 bilhões de litros de 
esgoto diretamente 
nos cursos d’água 
das cidades.

5 Os impactos da falta 
de saneamento, 

como a emissão de  
poluentes e a contaminação 
do solo, já superam os  
do desmatamento.

3 Crianças sem acesso 
ao saneamento têm 

rendimento escolar 
menor do que as que 
têm, por ficarem doentes 
e não irem à aula.

2A falta de 
saneamento provoca 

doenças que levam à 
morte 15 milhões de 
pessoas no mundo, 
incluindo crianças.

1O consumo de 
água não tratada 

e a falta de coleta 
de esgoto causam 
6% de todas as 
doenças  no mundo.



VANTAGENS  
dA lIgAÇÃO cORRETA  
À REdE dE ESgOTO6 
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4 COISAS BOAS  PARA SE FAZER  
cOm O ÓlEO dE cOZINHA

  usar com moderação
Frituras fazem mal à saúde. Use 
mais o forno e guarde a frigideira.

  fiLTrar bem
Empanados deixam restos de 
farinha e fazem o óleo estragar 
mais rápido. Use um filtro e 
coloque-o numa garrafa PET. 

  TraNsformar em sabão
É tão fácil que muita gente faz em 
casa. O óleo também pode virar 
detergente, biodiesel e fertilizante. 

  descarTar correTameNTe
Há vários pontos de coleta na 
SANEPAR. Consulte o Comitê do 
Use o Bom Senso da sua unidade 
para saber qual é o mais próximo.Uma rede coletora é importante para dar destinação  

e tratamento ao esgoto doméstico. E ainda:

RANkING DO SANEAMENTO  
NO BRASIL
Percentual de municípios atendidos  
por rede de saneamento  
no País, por região

NorTe 
 13%

NordesTe
46%

sudesTe 
95%

suL 
40%

ceNTro-
oesTe 
 28%

Curitiba  

é a cidade com os 

melhores índices  

de saneamento  

entre as capitais  

brasileiras

ESGOTO

Cidades que 
 têm o melhor  

saneamento  
no Brasil

1º uberLâNdia (mg)

2º juNdiaÍ (sP)

3º MARiNgá (Pr)

4º Limeira (sP)

5º sorocaba (sP)

Fonte: Instituto Trata Brasil

gENTE dA SANEPAR  
AGENTE dE cAMPO, 
OPERAÇÃO E PROdUÇÃO
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Ele vai às ruas para fazer manutenções, 
desobstruir redes de esgoto e orientar a 

população sobre cortes de água ou reparos 
em geral, além de fazer outros tipos de 
atendimento. Por frequentar bairros e 
comunidades, é bom observador do 
ambiente local e tira dúvidas de clientes 
sobre o funcionamento dos serviços. 

O agente também é o responsável 
pela operação de Estações de 

Tratamento de Água (ETA) e 
Esgoto (ETE).

1 Melhora as 
condições de 

       saúde e higiene.

2 Evita a 
contaminação dos

      lençóis freáticos.

3 Diminui a  
poluição de rios  

          e mananciais.

4 Reduz a sujeira  
nas praias e  

            nos oceanos.

5 Diminui o risco de 
enchentes perto  

             de córregos.

6  Permite a reutilização 
 da água de esgoto  

        tratada.

Se ligue 

nessa ideia: Sem Óleo 

na Rede é um projeto da 

SANEPAR que promove a 

redução do uso e o 

descarte correto do óleo 

de cozinha

O projeto 

Se Liga na Rede é 

uma iniciativa da SANEPAR 

para reduzir a carga  

orgânica lançada em  

galerias de águas  

pluviais e rios
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          fORMAS 
           INTElIGENTES 
           dE REAPROVEITAR 
O ESgOTO
4 

Fontes: IBGE, Instituto Trata Brasil, International Journal of Emer-
ging Technology and Advanced Engineering, SANEPAR.

1  gás meTaNo 
A SANEPAR aproveita o gás gerado  

no processo de tratamento do esgoto  
em algumas estações para produzir  
energia renovável.

3 adubo susTeNTáveL 
A SANEPAR também transforma  

o lodo gerado no tratamento de esgoto 
doméstico em fertilizante.

4 eNergia com TurbiNas 
Já existem estudos para instalação 

de turbinas nas redes de água 
e esgoto, capazes de usar a força de 
circulação para gerar energia elétrica.

2  biodigesTores 
A SANEPAR investe em  

equipamentos que transformam  
esgoto em adubo orgânico.

5 DICAS PARA FACILITAR 
O TRATAmENTO dO ESgOTO

A SANEPAR  
É ASSIM*

6,7 milhões de pessoas atendidas  
com coleta e tratamento de esgoto

345 municípios cobertos pela  
rede de saneamento

225 estações de  
tratamento de esgoto

O projeto  

Cortina Verde, da  

SANEPAR, planta árvores  

ao redor das Estações de 

Tratamento de Esgoto  

para reduzir o odor gerado  

no processo de  

tratamento

ESGOTO

* Números referentes a 2014.

A água e o material que sai 
da estação de tratamento de 
efluentes podem ser reutilizados 
de diversas maneiras

gENTE dA SANEPAR   

TÉcNIcO
Cerca de mil funcionários técnicos estão em todo o ciclo de prestação 
de serviços da SANEPAR. São responsáveis por acompanhar projetos, 
obras e as operações de rotina. Nessa equipe está o técnico químico, 
que analisa a qualidade da água e do efluente gerado. Em um ano, 
são realizadas 1,6 milhão de análises em laboratório. Nas estações de 
tratamento, elas são feitas todos os dias, de hora em hora. 

  reduza o coNsumo de água
Reutilize sempre que possível. 
Aproveite a água da lava-roupas 
para limpar o quintal, por exemplo.

  coNfira a Ligação da rede
Cerifique-se de que as 
instalações no interior de sua 
casa  estão corretamente ligadas 
à rede coletora.

  sePare os resÍduos
    correTameNTe

Querosene, tintas, solvente  
e tíner em geral não podem ser 
jogados na rede; alguns têm 
substâncias danosas à saúde  
e ao meio ambiente. 

  use ProduTos  
    meNos agressivos

Na limpeza de casa, casca de 
limão seca, vinagre branco e 
bicarbonato de sódio substituem 
produtos como cloro e 
formaldeído.

  Não jogue o óLeo de 
   coziNha PeLo raLo

Um litro de óleo jogado na pia 
polui 25 mil litros de água; ele 
também entope o encanamento 
e deixa mau cheiro.



Fontes: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), Associação 
Brasileira de Alumínio (Abal), Associação Brasileira de Celulose e Papel 
(Bracelpa), Cooperativa de Reciclagem Crescer, Ecycle, Coopamare, 
Cooperativa Vira Lata, Coopere-Centro, Instituto do PVC e SANEPAR.

MOTIVOS PARA 

dImINuIR A gERAÇÃO  
dE RESíduOS4 

maTéria orgâNica 51%

PLásTico 13,5% 

PaPeL, PaPeLão e TeTra Pak 13,1%

meTais 2,9%

vidro 2,4%

ouTros 16,7%

28 

O lixo suja os rios, invade as praias e se acumula  
nos aterros irregulares, contaminando solo, ar e água

Até 2030, 

serão aterrados cerca 

de 3 bilhões de toneladas 

de resíduos no mundo – 

uma parte  valiosa 

poderia ser 

reaproveitada

RESÍDUOS
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  LâmPada fLuoresceNTe
Contém mercúrio, substância 
tóxica que pode ser neutralizada 
se destinada corretamente.

  madeira
Pode virar chapa de 
compensado, mas o ideal é 
deixá-la em ecopontos especiais.

  aerossoL
A lata não é tratada como metal 
comum, mas há cooperativas de 
reciclagem que a aceitam.

  cd /dvd
Aproveita-se o acrílico da 
caixinha, o plástico do CD ou DVD 
e a prata da camada brilhante.

  LaTa de TiNTa
Pode ser triturada, e a tinta, 
separada. Assim, uma nova 
embalagem pode ser produzida.

  briNquedo
Se não der para consertá-lo, 
destine-o à reciclagem de 
plástico e borracha.

A COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO BRASIL

gENTE dA SANEPAR  
EdUcAdOR 
SOcIOAMBIENTAl
Esse é o profissional que conhece as  
cartilhas de boas práticas socioambientais. Ele 
trabalha na conscientização de funcionários, da 
comunidade e dos clientes da empresa. Também 
vai a campo para visitar obras, projetos e bairros 
atendidos pelas ações promovidas pela SANEPAR. 
Em 2013, esses projetos envolveram 7,8 mil 
pessoas, entre alunos e moradores. O trabalho 
permitiu mapear mais de 31 mil novas ligações 
corretas à rede de esgoto nos últimos anos.

1 A quantidade de lixo produzida 
por habitante dobrou desde 

        1970 no mundo.

2 Os recursos do planeta são 
finitos. É preciso consumi-los 

          com inteligência.

3A humanidade consome 30% 
a mais de  recursos naturais  

         do que o planeta é capaz de repor.

4 Menos de 2% dos resíduos
sólidos gerados nas cidades

           brasileiras são reciclados.

Consulte os  

centros de reciclagem  

ou o fabricante do produto  

para saber onde e  

como descartá-lo 

corretamente

6 COISAS QUE SÃO  

REcIcláVEIS  
E VOcÊ NÃO SABIA



11 PRODUTOS QUE VOCÊ  
AcHAVA QuE ERAm 
REcIcláVEIS,
mAS NÃO SÃO

  foTo
  PoTe moLe de iogurTe
  maTeriaL em eva*
  Pirex, PorceLaNa 

     e cerâmica

  saco de cimeNTo
  PaPeL ceLofaNe
  esPoNja de LimPeza
  roLha de viNho
  esPeLho

fATOS SOBRE  

A PROduÇÃO  
dE lIxO  NO BRASIl

Até 2020, seremos o quinto maior mercado consumidor no 
mundo, o que significa que o lixo que produzimos só vai aumentar

5

BRASIL NO PÓDIO DO CONSUMO
Estamos entre os maiores consumidores do 
mundo de vários artigos. Esse consumo, é 
claro, produz uma montanha de resíduos  
e deixa uma pergunta 
no ar: realmente 
precisamos de tudo 
que levamos para casa?

3130 

Maior 
consuMidor 
de cerveja

Maior 
consuMidor 
Mundial de 
cosMéticos

Maior 
consuMidor de  
coMputadores

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe), Cooperativa de Reciclagem Crescer, 
Ecycle, Coopamare, Cooperativa Vira Lata, 
Coopere-Centro, Instituto do PVC e SANEPAR.

* Espuma vinílica acetinada, muito usada como material 
escolar, em artesanato e em festas infantis.

RESÍDUOS

gENTE dA SANEPAR  
lEITURISTA
Ele é o nosso maratonista. Anda 8 quilômetros a pé, 
por dia, para fazer a leitura de hidrômetros. Em média, 
cada turno do leiturista inclui visitas a 320 imóveis, 

um trabalho que demanda bom condicionamento 
físico, capacidade para esclarecer dúvidas da 

população e técnicas para driblar os cães mais 
implicantes.  Só na primeira metade de 2014, 

foram registrados cerca de  
50 casos de mordidas  
de cachorros.

1 O Brasil é o quinto 
maior gerador de 

resíduos sólidos urbanos 
do mundo (1,2 kg por 
pessoa/dia).

2 Menos de 30%  
dos resíduos 

recicláveis coletados  
nas cidades brasileiras  
são recuperados.

3 Em 2012, o Brasil  
deu destino incorreto 

a quase 24 milhões de 
toneladas de lixo.

4 O consumo em  
alta produz  

cada vez mais lixo,  
e os  aterros  
sanitários já  
estão saturados.

5 Só 10% das 
prefeituras têm 

planos municipais  
de gestão de resíduos 
sólidos.

Em Cianorte,  

a SANEPAR opera  

um dos primeiros  

aterros sanitários  

certificados com a 

ISO 14001

Quase todos 

os componentes de um 

computador são 

recicláveis. Verifique se sua 

cidade tem coleta 

desse tipo 

de material


