




O JEITO
SANEPAR
DE CUIDAR 
DO FUTURO

SANEPAR



QUEM SOMOS
Através da Sanepar, o Paraná dá exemplo de como usar 
bem o nosso maior patrimônio e garantir o abastecimento 
para cada cidadão.

O Paraná dos grandes rios também é o Estado em que a 
água tratada é universal, serve a todos os paranaenses.

Outra conquista: o Estado trata 100% do esgoto que chega 
às estações e busca agora a universalização também do 
esgotamento sanitário.

A Sanepar tem uma história de trabalho, talento e cuidados 
com a água.

Conheça um pouco mais sobre a Companhia que trata 
bem do nosso futuro. 





A Sanepar foi fundada em 1963, como 
evolução do antigo DAE, Departamento de 
Águas e Esgotos, que, por sua vez, trazia o 
DNA de uma tradição: o primeiro plano de 
saneamento já era discutido no Paraná em 
1861.

Sociedade de economia mista, a Sanepar tem 
o Governo do Paraná como principal acionista. 
Desde a sua fundação, é referência em 
saneamento no Brasil e aponta inovações para 
o setor. Foi a primeira empresa da sua área a 
ter unidades certificadas com a ISO 9001 e a 
ISO 14001. 

UMA
HISTÓRIA
PELO
SANEAMENTO



O texto da Carta de Princípios da Sanepar, 
escrito há 52 anos, inspira o presente e o 
futuro da empresa: 

“A Sanepar foi criada com 
o objetivo de abrir novos 
horizontes no setor de 
Saneamento”. 



MEGAESTRUTURA 
A SERVIÇO DO 
PARANAENSE

A estrutura contruída ao longo de mais de 50 
anos, compõe o grande ativo da Sanepar.

168 estações de 
tratamento de água 
(ETAs) trabalham 24 horas 
por dia para garantir o 
abastecimento efi ciente e 
regular.



Com 6 grandes barragens, a Companhia 
possui 239 pontos de captação em rios e 
lagos, além de 1.019 poços artesianos.

400 mil quilômetros de tubulações 
compõem a grande rede para a 
distribuição de água.

Já o esgoto é tratado em 234 estações de 
tratamento (ETEs), sendo que a Sanepar 
coleta hoje mais de 65% e trata 100% do 
esgoto que chega na suas estações. É o 
melhor desempenho do país.



UNIVERSALIZAÇÃO. 
ÁGUA TRATADA 
PARA TODOS

A Sanepar já atingiu a meta estratégica 
brasileira para o saneamento básico. Hoje, 
100% da população urbana da sua área de 
atuação recebe água tratada, de qualidade 
comprovada.



A Companhia atende a mais de 600 
localidades, entre municípios e distritos. 
São quase 3 milhões de pontos de entrega, 
abastecendo 11 milhões de pessoas.

220 mil famílias de baixa renda são 
benefi ciadas pela Tarifa Social da Água, 
dirigida a residências de até 70 m2 e 
consumo de até 10 mil litros/mês.

A Sanepar também oferece apoio para mais 
de 200 municípios na elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento, item fundamental 
para planejamento de obras e obtenção de 
recursos externos.



Mais de 7 mil saneparianos trabalham 
para promover a qualidade de vida dos 
paranaenses. É uma equipe que excede em 
resultados. Hoje, a Sanepar é referência 
mundial em saneamento. 

Já recebeu 34 troféus, três diplomas e 
cinco distinções no Prêmio Nacional da 
Qualidade em Saneamento (PNQS), da 
ABES (Associação Brasileira de Empresas de 
Saneamento).

EQUIPE E 
RESULTADO



Em 2015, a Sanepar foi eleita 
2 vezes a melhor empresa do 
Brasil na área de saneamento; 
pelo Jornal Valor Econômico 
no Prêmio Valor 1.000 e pela 
Revista Sanear – Prêmio do 
Leitor.

Para a equipe, a conquista mais importante 
é outra: a Sanepar tem o maior índice de 
aprovação do Brasil.



CIDADES QUE
SÃO REFERÊNCIA 
NO BRASIL
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Curitiba primeiro lugar entre as capitais.
Fonte: Ranking Trata Brasil 2015.

O Instituto Trata Brasil classificou 7 cidades 
do Paraná entre as 100 melhores do país em 
saneamento, sendo que das 11 cidades com 
melhor desempenho do Brasil, cinco são 
atendidas pela Sanepar. 

Curitiba foi eleita a capital brasileira com 
melhor avaliação. E Maringá é a segunda 
cidade com o melhor saneamento do Brasil. 

Veja outros resultados e conquistas:



Pesquisa e Desenvolvimento

Com o objetivo de desenvolver soluções 
tecnológicas inovadoras e ambientalmente 
corretas, a Sanepar criou seu próprio 
Centro de Tecnologias Sustentáveis – 
CETS. Por meio desse núcleo de Pesquisa 
e Desenvolvimento, a empresa busca 
inovações em saneamento ambiental, em 
parceria com empresas e entidades de 
pesquisa nacionais e internacionais.



O cuidado com as águas começa na fonte. 
O Programa de Proteção de Mananciais, 
criado e operado pela Sanepar, atua em todo 
o Paraná.

A empresa planta milhares de árvores 
todos os anos para composição de mata 
ciliar.

Esse cuidado com a água se refl ete em todo 
o processo de tratamento. Laboratórios nas 
estações locais, além de 81 outros grandes 
laboratórios, fazem mais de 1 milhão de 
análises por mês, fazendo da água o alimento 
mais bem controlado do mundo.

PROTEÇÃO AOS 
MANANCIAIS E 
CUIDADOS COM
A ÁGUA



A Sanepar também tem ações de Educação 
Ambiental, como o Ecoexpresso, que percorre 
as escolas com a miniatura dos sistemas de 
água, esgoto e resíduos sólidos de uma cidade.



O Programa Fundo Azul foi criado em 1998 
com a fi nalidade de apoiar com recursos 
fi nanceiros, projetos de recuperação, proteção 
e conservação de bacias de mananciais 
utilizados pela Sanepar.

O Fundo Azul permite que a Companhia 
fi rme parcerias com instituições locais, 
desenvolvendo ações de melhoria da 
disponibilidade e qualidade da água conforme 
características ambientais de cada região.

PROGRAMA 
FUNDO AZUL



O Programa de Revitalização de Rios Urbanos-PRRU busca soluções para bacias hidrográfi cas 
em ambiente urbano com grande cobertura da Rede Coletora de Esgoto-RCE. Tem como premissa 
a observação de rios e córregos para monitorar o correto funcionamento da Rede Coletora de 
Esgotos, pois acredita-se que um rio com boa qualidade em suas águas demonstra a efetividade 
do saneamento na bacia hidrográfi ca.

Articulando parcerias entre a Sanepar e Prefeituras Municipais, o projeto atua em aproximadamente 
20 bacias hidrográfi cas, entre elas as dos rios Uvú, Belém, Vila Izabel e Timbú, além do córrego 
Areãozinho.

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO 
DE RIOS URBANOS



A Revitalização do Rio Iguaçu é um projeto 
integrado de governo que deve envolver 40% 
do Estado, secretarias, autarquias, empresas 
públicas e 109 municípios, onde vivem cerca 
de 4,4 milhões de paranaenses. 

Para revitalizar o Rio Iguaçu, a Sanepar 
pretende investir na revitalização de 480 km 
de redes coletoras implantadas das bacias 
dos rios Belém, Atuba, Padilha, Passaúna 
e Barigui, que deságuam no Iguaçu, e a 
substituição de 120 km de tubulação.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 
DO RIO IGUAÇU



Há mais de 15 anos, a Sanepar atua na gestão do uso agrícola do lodo gerado no tratamento das 
ETEs. Como resultado de 25 anos de pesquisa e desenvolvimento no assunto, a empresa oferece 
apoio técnico especializado a todas as suas unidades regionais, garantindo a aplicação do lodo 
de forma ambientalmente correta, sanitariamente segura e economicamente viável. 

Além do controle de produção do lodo de esgoto, esse trabalho inclui o cadastramento de  
agricultores, seleção de áreas agrícolas, elaboração de projetos agronômicos e acompanhamento 
do transporte, espalhamento do lodo e acompanhamento dos resultados obtidos na produção 
agrícola.

GESTÃO DO LODO
DE ESGOTO



ESGOTO
100%
TRATADO

A Sanepar atende com 
tratamento de esgoto mais 
de 7 milhões de pessoas. 
Para isso, conta com uma 
rede coletora de quase 
30 mil quilômetros e 234 
estações de tratamento.



Sua taxa de coleta chega a 65%, 
enquanto a média nacional é de 56%. 
Da mesma maneira, trata 99,5% do 
esgoto coletado, enquanto os números 
nacionais não chegam a 60%.



A Sanepar é a primeira empresa 
pública do Brasil a receber 
a certifi cação ISO 14001, no 
segmento de Resíduos Sólidos. 

A operação do Aterro Sanitário de Cianorte 
foi pioneira nesse segmento para a Sanepar. 
Hoje, a empresa está presente em mais 4 
cidades e opera mais 2 aterros sanitários, em 
Apucarana e Cornélio Procópio.

A Companhia também oferece às prefeituras 
o serviço de cobrança da taxa de coleta de 
lixo na conta de água. Esse serviço já foi usado 
por 84 municípios, em 2014, e mostrou ser 
muito efi caz na redução da inadimplência.

GESTÃO DE 
RESÍDUOS
SÓLIDOS



A Sanepar é parceira dos municípios na 
elaboração do Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos, atendendo à legislação que visa 
extinguir os lixões e seus problemas para a 
saúde pública.



Veja algumas: 

• O Sistema Tibagi, em Londrina, simplesmente dobrou de capacidade

• ETA, Rede e Reservatórios novos no Sistema Campo Largo 

• Criação da ETA Barigui, em Almirante Tamandaré 

• Captação Flutuante e novo reservatório em Foz do Iguaçu 

• Novos reservatórios em Cascavel e Toledo 

• Inauguração do maior e mais moderno Laboratório de Saneamento da 

América Latina

MAIOR 
INVESTIMENTO
DA HISTÓRIA

Nos últimos quatro anos, a Sanepar teve o 
maior investimento desde a sua fundação. 

2 bilhões e meio de 
reais viabilizaram obras 
de grande porte e 
importância estratégica. 



Centenas de obras, executadas em todas 
as regiões do Estado, garantem operação 
efi ciente no dia a dia e a evolução do sistema.

Para os próximos 3 anos, mais 2,5 bilhões 
de reais serão investidos, fazendo nascer 
sistemas como o do Miringuava, que irá 
garantir abastecimento para a Região 
Metropolitana de Curitiba até 2040.



O planejamento de longo 
prazo faz do Paraná uma 
referência na gestão 
de recursos hídricos. O 
planejamento cobre todas 
as regiões do estado, com 
visão de longo prazo.

Alguns destaques são:

•	 Plano	Diretor	de	Saneamento	de	Curitiba	e	
Região	Metropolitana,	com	obras	como	17	
reservatórios	de	grande	porte.	

•	 Plano	Diretor	Região	Norte,	projeto	inédito,	
com	 o	 pensamento	 estratégico	 para	 os	
próximos	50	anos.

•	 Plano	 Diretor	 Litoral,	 com	 o	 desafio	 de	
atender	uma	população	que	multiplica	por	
dez	apenas	na	temporada.

VISÃO
DE LONGO
PRAZO



A Sanepar tem projetos 
concluídos, aprovados e 
orçados em detalhes até 
o ano de 2040.
É o jeito Sanepar 
de cuidar do futuro, 
trabalhando para que a 
água nunca falte.



MISSÃO

Prestar serviços de Saneamento Ambiental de 
forma sustentável, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida.



VISÃO

Ser uma empresa de excelência, comprometida 
com a universalização do Saneamento 
Ambiental.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
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