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1. OBJETIVO 

A SANEPAR busca prestar serviços de Saneamento Ambiental de forma 

sustentável, a fim de contribuir com a melhoria da qualidade de vida.  

Portanto evidencia-se a necessidade de considerar o conceito de sustentabilidade 

no desenvolvimento dos projetos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, na implantação das obras e na operação dos sistemas da empresa. 

 

2. DIRETRIZES GERAIS DE SUSTENTABILIDADE 

- Atender à política ambiental da Sanepar e seus compromissos; 

 

- As variáveis ambientais, sociais e econômicas devem ser consideradas com 

igual nível de prioridade nas avaliações de alternativas de concepção do sistema; 

 

-  Adotar tecnologias alternativas a fim de buscar a sustentabilidade dos sistemas, 

sendo que estas quando não homologadas pela Sanepar, deverão ser apresentadas 

e aprovadas pela empresa, em função de fatores técnicos e/ou econômico-

financeiros; 

 

- Buscar alternativas que utilizem projetos flexíveis com a possibilidade de 

readequação para futuras alterações e atendimento de novas necessidades; 

 

- Sempre que possível escolher áreas que possuam topografia favorável ao 

projeto, reduzindo assim a movimentação de terra e a extração de vegetação; 

 

- Adotar o conceito de “sistema sustentável”, projetando as instalações 

operacionais ou administrativas, de maneira que o consumo de energia de 

bombeamento, iluminação, refrigeração e aquecimento sejam o menor possível, 
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priorizando ventilação e iluminação natural e verificando a orientação solar para 

melhor climatização interna; 

 

- Em projetos de pavimentação, priorizar a utilização de materiais reciclados e 

permeáveis; 

 

- Adotar o uso racional da água, prevendo a coleta e utilização de águas pluviais 

e o reuso de água; 

 

- Para os banheiros, adotar preferencialmente, a utilização de equipamentos 

economizadores de água (torneiras, descargas, chuveiros, e outros); 

 

- Priorizar no projeto, a utilização de materiais de construção que incorram em 

menor impacto no meio ambiente. Estudar a possibilidade de aplicação de materiais 

reciclados, sendo que a proposta de adoção dos referidos materiais deverá ser 

apresentada e aprovada pela Sanepar; 

 

- Dever-se-á priorizar tecnologias de baixo impacto ambiental, de forma a 

minimizá-los; 

 

- Estabelecer concepções que atendam à legislação ambiental vigente; 

 

- Para as questões de Licenciamento Ambiental e Outorga consultar as 

prescrições e diretrizes correlatas no MPS; 

 

- Buscar soluções que potencializem o uso racional de energia e/ou utilizem 

energias renováveis, sempre visando à eficiência energética; 

 

- Priorizar o uso de equipamentos e processos de maior eficiência enérgica; 
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- Com relação à demanda de energia elétrica, verificar o limite contratual para a 

não utilização da demanda de ultrapassagem. Preferencialmente, contratar 

demanda inferior à potência nominal instalada no sistema, de modo que acréscimos 

fiquem dentro do limite permitido pela concessionária de energia elétrica;  

 

- Planejar o número, o tipo e o estagiamento de conjuntos moto-bombas em 

estações elevatórias prevendo a eficientização energética; 

 

- Estudar a possibilidade de parada operacional parcial e/ou total de conjuntos 

moto-bombas nos horários de pico da tarifação de energia elétrica e de utilização de 

fonte própria de geração nesse período. Avaliar os custos operacionais gerados por 

cada uma das alternativas; 

 

- Buscar concepções de tratamento que produzam uma menor quantidade de 

resíduos. Prever, sempre que possível, o reaproveitamento dos resíduos gerados, 

além do tratamento e a destinação adequada destes; 

 

- Quando da concepção do deságue de resíduos gerados para possibilitar a 

destinação, considerar a recirculação da água retirada para o início do processo de 

tratamento. 

 

- Para o adensamento e deságue do lodo, priorizar equipamentos com melhores 

eficiências, com intuito de minimizar a quantidade de resíduos a serem destinados. 

Sempre que possível, comparar os gastos operacionais dos equipamentos 

disponíveis para a utilização, em um período mínimo de 10 anos (ou a definir pela 

Sanepar), a fim de definir a melhor alternativa; 

 

- Da mesma forma, sempre que possível, prever a recirculação da água utilizada 

na limpeza das unidades de tratamento, para o início do processo; 

 



 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO  
DE PROJETOS DE SANEAMENTO 

SUSTENTABILIDADE 
 

 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2018 
 

Módulo 

09.5 
 

Revisão 

Agosto/2018 
 

Página 

6/10 

 

 

- A água resultante da lavagem de tanques ou recipientes que acondicionem 

produtos químicos, quando não for possível sua recirculação para o início do 

processo de tratamento, deverá ter destinação adequada; 

 

- Verificar a forma de destinação adequada para produtos químicos que serão 

descartados; 

 

- Buscar a adoção de produtos químicos acondicionados de maneira que gerem 

menores quantidades de resíduos (a granel); 

 

- No caso de utilização de produtos químicos que venham acondicionados em 

embalagens, estimar as quantidades geradas de resíduos, e projetar local de 

segregação e armazenamento das embalagens para posterior destinação 

adequada, dando preferência às práticas de reutilização e reciclagem; 

 

- Sempre que possível, avaliar a possibilidade da adoção de produtos químicos 

menos agressivos ao meio ambiente; 

 

- No caso da utilização de qualquer produto tóxico e/ou agressivo, verificar as 

normas, legislações e especificações técnicas de segurança pessoal e ambiental, 

como por exemplo: local ventilado, condições de armazenamento e manuseio, 

distância da área habitada, sistema de detecção e contenção de vazamento, plano 

de ação em situações de emergência, entre outros; 

 

- Buscar a minimização dos impactos socioambientais junto à vizinhança e as 

áreas de influência do empreendimento; 

 

- A escolha do local de implantação das unidades localizadas deverá levar em 

consideração aspectos de segurança pública principalmente quando utilizados 

produtos químicos perigosos. Considerar também aspectos relativos ao transporte e 
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destinação final dos resíduos gerados no tratamento, a fim de assegurar a 

sustentabilidade do sistema; 

 

- Adotar soluções que visem à limitação e/ou eliminação de fonte e propagação 

de ruídos acima dos limites previstos na legislação trabalhista, sanitária e ambiental, 

tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Quando não for possível a 

utilização de equipamentos que emitam menores ruídos, deverá ser considerada 

proteção acústica; 

 

- Definir o Leiaute do sistema prevendo o estabelecimento de área destinada para 

a averbação de reserva legal, quando necessário; 

 

- Nos casos onde houver necessidade ou existência de desmate, prever 

recuperação de área utilizando cobertura vegetal adequada. 

 

3. DIRETRIZES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Além das diretrizes gerais de sustentabilidade já mencionadas, considerar as 

seguintes diretrizes nos projetos de sistemas de abastecimento de água: 

 

- Definir tecnologia que facilite o planejamento/qualidade de operação da rede, 

bem como facilite a pesquisa sistemática de vazamentos; 

 

- Buscar o aproveitamento energético nas concepções de reservatórios e 

barragens de acumulação; 

 

- Priorizar concepções que evitem as perdas de água por vazamento, como 

exemplo no estabelecimento de extensões, diâmetros, tipos de material e demais 

características incluindo juntas em adutoras, e a adoção de redes duplas de 

distribuição de água; 
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- Utilizar lavagem com ar e água para filtros de estações de tratamento, a fim de 

reduzir o volume de lavagem quando é utilizada apenas água; 

 

- Para os produtos químicos utilizados no tratamento de água, utilizar como 

limites de custos o valor de R$ 0,09/m³ de água tratada, em conformidade com 

valores médios praticados pelas maiores estações de tratamento do sistema de 

abastecimento de água integrado de Curitiba; 

 

- Atentar para as metas de consumo energético em KWh/m³ de água tratada, 

tendo como sugestão 0,90 KWh/m³, em conformidade com os valores médios 

previstos em toda a área de abrangência da Sanepar, podendo chegar até 1,5 

KWh/m³ para processos especiais de tratamento de água. 

 

4. DIRETRIZES PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Além das diretrizes gerais de sustentabilidade já mencionadas, considerar as 

seguintes diretrizes nos projetos de sistemas de esgotamento sanitário: 

 

- Prever medidas para a minimização de riscos de contaminação ambiental em 

casos de interrupção de fornecimento de energia elétrica e/ou falhas 

eletromecânicas/operacionais em estações elevatórias e estações de tratamento de 

esgoto. 

 

- Prever instalações adequadas para a gestão dos resíduos sólidos gerados no 

gradeamento, desarenador, nas caixas de distribuição de fluxo, nos poços de 

sucção, para a escuma produzida nos reatores anaeróbios, para o sobrenadante 

das lagoas e para o lodo gerado nas unidades de tratamento; 

 

- Para resíduos oriundos das estações elevatórias e estações de tratamento, que 

são acondicionados em caçambas, prever o fechamento dessas unidades; 
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- Selecionar a melhor alternativa para deságue, higienização e acondicionamento 

do lodo gerado, definindo se será de forma centralizada em um único pólo por 

região ou por sistema, ou descentralizada em cada estação de tratamento. A 

escolha deve considerar fatores logísticos, econômicos, financeiros, operacionais e 

ambientais; 

 

- Prever as instalações e medidas necessárias para o gerenciamento adequado 

do lodo de esgoto gerado na ETE, a fim de assegurar a sua destinação adequada 

na agricultura; 

 

- Avaliar a capacidade de diluição dos corpos receptores para o lançamento do 

efluente de estações de tratamento, em conformidade com as Diretrizes de 

Disponibilidade Hídrica para SES desse Manual; 

 

- Buscar o aproveitamento energético nos lançamentos de efluentes; 

 

- Prever na concepção/detalhamento do processo de tratamento de esgoto a 

possibilidade de medição do Biogás gerado; 

 

- Quando não for possível ou viável o reaproveitamento do biogás gerado, deverá 

ser prevista a utilização de sistema de queima do biogás de alta eficiência, 

contemplando no projeto o isolamento e identificação das áreas classificadas 

conforme NRs; 

 

- Demais questões de projeto a respeito dos queimadores, consultar o Guia 

Técnico do Probiogás para Estações de Tratamento de Esgoto do Ministério das 

Cidades; 

 

- Prever o adequado tratamento do biogás gerado conforme o processo de 

tratamento de esgoto adotado e as unidades implantadas; 
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- Prever a implantação de cortinas verdes nas estações elevatórias e estações de 

tratamento, conforme diretrizes do Manual de Cortinas Verdes deste MPS; 

 

- Estudar medidas para minimização e controle da geração de odores nas 

unidades localizadas; 

 

- Nos projetos de estações de tratamento de esgoto, priorizar os lançamentos e 

fluxos hidráulicos de maneira afogada, evitando o cascateamento nas etapas do 

processo, reduzindo assim a geração de maus odores; 

 

- Sempre que possível, prever a reutilização dos subprodutos gerados nas etapas 

de tratamento de maneira a possibilitar a sustentabilidade da unidade construtiva; 

 

- Atentar para as metas de consumo energético em KWh/m³ de esgoto tratado, 

tendo como sugestão 0,6 KWh/m³, em conformidade com os valores médios 

previstos em toda a área de abrangência da Sanepar, variando com o processo de 

tratamento necessário em cada caso, podendo chegar em 1,5 KWh/m³. 

 


