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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir de levantamentos de campo realizados 

pela Prefeitura Municipal, com o apoio da equipe técnica da Companhia de Saneamento 

do Paraná – Sanepar, em decorrência de ser essa a concessionária prestadora dos 

serviços de saneamento de água e esgoto deste município desde o ano de 1994. 

 

Vislumbra-se com este trabalho, a definição de critérios para a implementação de 

políticas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover a 

universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que 

propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita, 

maximizando a eficácia das ações e resultados. 

 

Almeja-se, também, com este trabalho a implantação de instrumentos norteadores 

de planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos serviços e a 

racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo, 

aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento compatível. 

 

OBJETIVOS E PRIORIDADES 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB tem por objetivo apresentar o 

diagnóstico do saneamento básico no território do município e definir o planejamento para 

o setor1. 

 

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao 

Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao abastecimento de água em 

quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos 

líquidos, sólidos e gasosos, bem como a drenagem das águas pluviais. 

                                                 
1  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual. (Lei N° 11.445/2007, art. 19, § 4°). 
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O trabalho abrange a sede municipal, 04 (quatro) distritos administrativos que são 

Rio Guarani, Guaraí, Rio da Prata e Rio Bananas, além das comunidades rurais eou 

localidades do município objeto de estudo neste plano. 

 

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo 

para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem como 

os programas, projetos e ações necessárias para seu atingimento, nos termos da Lei 

11.445/2007 – Lei que Estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. 

 

METODOLOGIA 

 

O Plano Municipal de Saneamento foi elaborado a partir de uma instância 

deliberativa de caráter popular, no qual a opinião da população somou-se ao 

conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses de forma precisa e 

responder demandas relevantes da comunidade envolvida. 

 

A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais da 

concessionária, da realização de reuniões técnicas com a equipe da Prefeitura Municipal2, 

da realização de pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, 

associadas a reuniões com moradores e representantes de entidades da sociedade civil 

local, visando a apresentação e discussão das propostas e dos resultados obtidos ao 

longo do desenvolvimento do trabalho. 

 

O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação de 

técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de instituições estaduais, 

representa a oportunidade inicial para a integração intra e interinstitucional, bem como 

para o diálogo e engajamento da sociedade civil organizada. 

                                                 
2  Formação de um Grupo Executivo composto por técnicos dos órgãos do município responsáveis pela saneamento ambiental, 

de técnicos da concessionária dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de representantes da sociedade 
civil. 
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O Plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos e o licenciamento ambiental das atividades específicas – 

água, esgoto, entre outros, ações locais de abastecimento de água, considerando, além 

da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional 

dos serviços e a utilização de tecnologias apropriadas. 

 

Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de 

objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social, foi 

possível construir o planejamento e a execução das ações de Saneamento no âmbito 

territorial do município de Nova Laranjeiras e submetê-la à apreciação da sociedade civil. 

 

Desse Modo, o produto materializado pelo relatório do PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS é de grande utilidade para o 

planejamento e gestão dos serviços locais de saneamento ambiental, se constituindo em 

um norteador das ações a serem implementadas. 

 

Importante destacar que se prevê a continuidade, avaliação e complementação 

permanente do presente Plano, na medida em que este é concebido como processo de 

planejamento e não como um documento que se finaliza nos limites de um relatório 

conclusivo. 

 

Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, bem como 

outros estudos complementares deverão ser executados e submetidos à análise conjunta 

de todos os envolvidos, para que observados os princípios norteadores da elaboração 

original do Plano não interrompa ou altere em demasia o processo de planejamento 

pactuado. 
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CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
 

Dados Gerais3 
 

A história registra que a primeira construção em 1947, foi um hotel, hospedagem 

dos mascates e motoristas que transportavam madeira para a construção da ponte que 

liga o Brasil ao Paraguai. Em 1947, começaram a se deslocar as famílias do norte do Rio 

do Grande do Sul, principalmente de origem italiana, para esta localidade. O primeiro a 

adquirir terras foi o Sr. Avelino Badotti, o qual fundou a primeira indústria nesta localidade, 

construída em 1957 para o aproveitamento da araucária e madeiras de lei derrubadas 

para o plantio.  

Entre o período de 1955 e 1972 a energia consumida era gerada por motores a óleo 

diesel, além dos tradicionais candeeiros com gordura de porco dentro de um recipiente 

com um pavio e dos lampiões a querosene. 

Na história de Nova Laranjeiras não se pode deixar de destacar a fundação da 

Copel, em 1973 inaugurou a primeira rede elétrica fazendo gerar motores da indústria Céu 

Azul Madeiras, dando assim um grande impulso no progresso e bem estar social da então 

Vila Nova Laranjeiras. 

A partir daí a Copel criou um programa de crescimento no sentido de levar energia, 

também, para o homem do campo evitando o êxodo rural da nossa população. 

Em 13 de março de 1962, pela Lei nº 4556 foi criado o Distrito de Nova Laranjeiras, 

sendo um Distrito Administrativo e Judiciário de Vila Nova Laranjeiras, conforme o artigo 5 

da referida Lei fica criado no Município de Laranjeiras do Sul. 

Em 16 de maio de 1990 pela Lei nº 9249 e alterada a redação do artigo 1º pela Lei 

nº 9478 fica criado o Município de Nova Laranjeiras com território desmembrado do 

Município Laranjeiras do Sul. 

A instalação do Município foi realizada no dia 1º de janeiro de 1993. Daí em diante 

Nova Laranjeiras passou a apresentar um grande desenvolvimento diante da região, sua 

população acreditando no seu Município passou a investir na sua agro industrialização, 

educação e agricultura. 

                                                 
3  Disponível em http://www.novalaranjeiras.pr.gov.br/cidade.php, acesso em 15/08/2018. 
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Tabela 1: Evolução Populacional4 

NOVA LARANJEIRAS 
 

1991 2000 2010* 2048**  

POPULAÇÃO URBANA n.d 1.813 2.372 5.743  

TAXA DE CRESCIMENTO 
GEOM.POPULACIONAL (%) n.d n.d 2,72 2,72 

 

POPULAÇÃO RURAL n.d 9.886 8.869 12.940  

TAXA DE CRESCIMENTO 
GEOM.POPULACIONAL (%) n.d n.d -1,08 1,00 

 

TOTAL n.d 11.699 11.241 18.683  

TAXA DE CRESCIMENTO 
GEOM.POPULACIONAL (%) n.d n.d -0,40 1,35 

 

IDH-M 0,298 0,528 0,642 n.d  

FONTE: IPARDES (BASE DE DADOS-PR) 
*FONTE: CENSO 2010 - IBGE 
**FONTE: SANEPAR – Banco de dados 
n.d.= dado não disponível nas fontes utilizadas 

 

 

Distâncias dos Principais Pontos5 

da Capital Curitiba : 384 km  

do Porto de Paranaguá: 475 km 

da Unidade SANEPAR Guarapuava: 130 km 

 
 

Dados Geográficos6 

Área: 1.210,205 km² 

Altitude : 700,00 metros 

Latitude : - 25° 18' 25'' Sul 

Longitude : - 52° 32' 29'' Oeste 

                                                 
4  Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em julho/2018. 
5  Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em julho/2018. 
6  Disponível em http://www.ibge.gov.br, acesso em julho/2018. 

http://www.ipardes.gov.br/
http://www.ipardes.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Clima7 

O Município possui clima Subtropical Úmido Mesotérmico, com invernos rigorosos e 

geadas pouco frequentes, verões quentes e tendência de concentrações das chuvas nesta 

estação.  

Segundo a classificação climática de köppen a região de Nova Laranjeiras está 

dividida em CFB e CFA, com as temperaturas médias entre o mês mais quente e o mais 

frio <22ºC-<18ºC>22ºC- <18ºC, respectivamente. 

 

Aspectos Econômicos8 

Participação no PIB Municipal 

Participação 2010 (%) 2015 (%) 

Agropecuária 44,29 55,49 

Indústria 5,41 6,49 

Serviços 50,30 38,02 

 

Produto Interno Bruto 

2010 (R$) 2015 (R$) 

86.309.000,00 167.250.000,00 

 
PIB per capita (2010) 

2010 (R$) 2015 (R$) 

7.679,00 13.975,00 

 

População Economicamente Ativa (2010) 

5.795 hab. 

 

Principais Repasses Tributários (2011) 

ICMS; IPVA; Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 

 

                                                 
7  Disponível em http://www.itcg.pr.gov.br, acesso em julho/2018. 
8  Dados disponíveis em www.ibge.gov.br, acesso em julho/2018. 

http://www.itcg.pr.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Principais Produtos Agrícolas e pecuários 

Leite; Soja; Milho e bovinos de corte. 

Mapa 1: Localização Município de Nova Laranjeiras 

 

Mapa 2: Localização Município de Nova Laranjeiras 
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DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE NOVA 
LARANJEIRAS 
 
 

Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
 

Informações Gerais 

 

O município de Nova Laranjeiras atua no setor por meio de delegação da prestação 

dos serviços de água e esgoto, sendo que desde 1984, quando ainda Distrito de 

Laranjeiras do Sul, o serviço de abastecimento de água vem sendo prestado pela 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Concessão 

de Serviços Públicos. 

 

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória à 

população em toda área urbana da sede do município, dentro dos padrões de qualidade e 

potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação Nº 5, de 

28 de setembro de 2017 – Ministério da Saúde. 

 

No que se refere ao abastecimento dos distritos, das comunidades do interior, e 

áreas rurais, tais localidades são abastecidas por sistemas próprios (poços, minas), sendo 

operadas diretamente pelas próprias comunidades, sem a intervenção da concessionária 

que opera o sistema urbano. Os poços tubulares profundos utilizados principalmente nos 

distritos e em algumas comunidades, que possuem profundidades que variam de 40 a 300 

metros de profundidade, com vazões de exploração de 4 a 15 m³/hora, sendo que este 

modelo de abastecimento de água se caracteriza por apresentar grandes disparidades e 

é, em geral, muito baixa, mas vem-se observando a sua ampliação para melhor atender as 

comunidades. 

 

Micro Bacias Hidrográficas 
 

O Município de Nova Laranjeiras localiza-se na abrangência do território da 

Cantuquiriguaçu e esta localizada entre as bacias dos rios Piquiri e Iguaçu, que pertencem 
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à bacia hidrográfica do Paraná (Condetec, 2004). Nova Laranjeiras é irrigada por diversos 

Rios e arroios (conforme mapa em anexo) e embora esta região possua tal potencial, a 

utilização de água para o abastecimento público de pequenas comunidade e propriedade 

do meio rural é realizado principalmente por águas subterrâneas, sendo o que consumo 

das águas superficiais restringe-se à atividade agropecuária, exceto na zona urbana 

(sede) onde o abastecimento da água é realizado pela SANEPAR, cuja captação provém 

de águas superficiais (Rio das Cobras) e um poço artesiano. Desta forma, praticamente 

todas as águas superficiais são drenadas pelas micro bacias citadas abaixo: 

 

a) Micro bacia do Rio Bananas:  
 

Tendo como afluentes: Rio Bananas, Rio Amarelo, Rio Boa Vista, Rio Cocho 

Grande, Rio do Nó, Rio Otavinho, Rio Candinho, Rio Cascudo, Rio do Tigre e Rio do Meio 

(Comunidade Poço Grande), Foz no Rio Piquiri.  

 

b) Micro bacia do Rio Bandeira:  
 

Drenada até sua foz no Rio Piquiri pelos seguintes rios e arroios: Rio Bandeira, 

Arroio Divisor, Arroio Água do Meio, Rio Quati, Rio Cachorro, Rio Veado, Rio Perdido e 

Arroio Barreiro. 

 

c) Micro bacia do Rio da Prata: 
  

Formada pelos seguintes rios e arroio: Rio do Meio (Comunidade Herveira) Rio 

Lambedor, Rio Barreira, Rio Esperança, Rio Erveira, Rio do Cobre, Rio da Prata, Arroio, 

Pavão, Arroio do Salto, Arroio Tuna e Arroio do Ferro, Foz no Rio Piquiri. 

 

d) Micro bacia do Rio das Cobras:  
 

Formada pelos arroios e rios: Arroio Lageado dos Dias, Arroio Saletiel, Arroio dos 

Papagaios, Rio da União, Arroio da Divisa, Rio do Trigal e Rio das Cobras. 

 

e) Micro bacia do Rio Guarani: 
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Formada basicamente pelos rios: Jacutinga, Gato-do-mato e Rio Guarani. 

 

f) Micro bacia do Rio Xagú: 
 

Formada pelo Arroio dos Macacos, Rio do tigre, Rio da Anta, Rio Troca Perna e Rio 

Xagú. 

 

                 Mapa 3: Bacias com Ampliação em Nova Laranjeiras 

 

 

 

 

Fonte: IPARDES 2004. 
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Mapa 4: Hidrografia do Município de Nova Laranjeiras 

 

Fonte: Consultoria com base cartográfica da COPEL/SEDU – 09/2007 
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Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Existente 

 

 

O sistema de abastecimento de água do município de Nova Laranjeiras é composto 

por: 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

CAPTAÇÃO 
 

O sistema de captação é composto por um manancial superficial, possui barragem 

de nível e captação direta com manilha de proteção para o crivo da bomba, denominado 

Rio das Cobras, na bacia hidrográfica do Baixo Iguaçu, cuja vazão total outorgada de 18 

m³/h-16h, já vencida em 29/07/2012 e solicitada renovação para 30 m³/h-10h, operando 

7,00 horas/dia, com vazão de 23,00 m³/h. 
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Cabe ressaltar que devido aos empreendimentos na área de manancial, a turbidez 

da água in natura tem sofrido sérias alterações com o aumento do assoreamento. 

O sistema também é composto por um manancial subterrâneo, pertencente ao 

Aquífero Serra Geral, sendo o poço com a codificação sob número 1753-02, vazão de 

operação de 9,59m³/h, funcionamento de 18,35 horas/dia e vazão outorgada de 11 m³/h-

20h, com vencimento em 22/07/2021, suficiente para o abastecimento da população atual. 

 

CAPTAÇÃO RIO DAS COBRAS 

 

 

 

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA - AAB 

 

                  A água captada superficialmente é transportada através de Estação Elevatória até a 

Estação de Tratamento, por tubulação denominada adutora de água bruta, material em 

PVC CL 12, extensão de 240 metros e diâmetro de 50 milímetros e a água captada 

através do poço subterrâneo é transportada através de Estação Elevatória até a Estação 

de Tratamento, por tubulação denominada adutora de água bruta, material em PVC, 

extensão de 560 metros e diâmetro de 50 milímetros. 
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TRATAMENTO 
 

O sistema de tratamento é composto por uma Estação de Tratamento de Água 

metálica com floco-decantador e 02 filtros e no poço, Desinfecção e Fluoretação, com 

capacidade total de 33,75 m³/h, suficiente para o abastecimento da população atual e 

futura. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos 

parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 

2017 – Ministério da Saúde. 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

IMAGEM 01 
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IMAGEM 02 

 

POÇO  

 

IMAGEM 01 

 

RESERVAÇÃO 

 

O sistema de reservação é composto por 03 (três) reservatórios com capacidade 

total de 130 m³, insuficiente para o abastecimento da população até o final do plano. 
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RESERVATÓRIOS 

 

IMAGEM 01 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A rede de distribuição de água é composta por 20.629 metros de tubulações que 

atendem as condições atuais de demanda. 
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LIGAÇÕES 

 

O sistema de abastecimento de água conta com 849 ligações e 1.012 economias, 

conforme tabelas abaixo: 

LIGAÇÕES 
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL UTILIDADE 

PÚBLICA  
PODER 
PÚBLICO 

TOTAL 
 

732 71 0 14 32 849 

 
ECONOMIAS 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL UTILIDADE 
PÚBLICA  

PODER 
PÚBLICO 

TOTAL 
 

864 101 0 14 32 1.012 

REF: 09/2018 
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 A faixa de consumo de água na Sede municipal concentra mais de 67% das 

ligações na afixa de consumo de até 10 m³, sendo que mais de 30% das ligações então 

abaixo de 05 m³ de consumo mensal, conforme tabela abaixo: 

Faixa de Consumo de água na Sede do Município de Nova laranjeiras 

De Até Ligações
Eco 

Res

Eco 

Com

Eco 

Ind

Eco 

Utp

Eco 

Pop

Total 

Eco
Vol Res

Vol 

Com
Vol Ind Vol Utp Vol Pop

Total 

Vol

0 5 264 220 34 0 6 15 275 596 54 0 6 25 681

6 10 307 300 17 0 3 5 325 2.311 89 0 24 30 2.454

11 15 155 165 8 0 2 2 177 1.811 64 0 13 25 1.913

16 20 59 68 9 0 0 1 78 936 78 0 0 18 1.032

21 25 22 30 6 0 3 1 40 389 57 0 36 23 505

26 30 11 17 4 0 1 1 23 212 38 0 26 30 306

31 40 11 12 7 0 0 2 21 204 98 0 0 73 375

41 50 4 8 3 0 0 0 11 132 49 0 0 0 181

51 100 12 37 6 0 0 4 47 421 194 0 0 272 887

101 500 4 7 7 0 0 1 15 70 267 0 0 168 505

849 864 101 0 15 32 1.012 7.082 988 0 105 664 8.839Total  

REF: 09/2018 

 

Distritos Administrativos 

 

Os sistemas de abastecimento de água dos distritos administrativos citados abaixo 

são operados e mantidos diretamente pelo município com o apoio da comunidade local, 

sem a intervenção da prestadora de serviço que opera o abastecimento na sede do 

município na área urbana. 

 

Rio Guarani 
 

Segundo o IBGE (Censo 2010) O Distrito de Rio Guarani, que abrange várias 

comunidades do entorno, tem uma população de 1.236 habitantes, estabelecidas em 357 

domicílios, sendo 160 urbanos e 197 rurais. 

 A forma de abastecimento de água é feita por rede geral de distribuição em 220 

domicílios, através de poços ou nascentes em 157 domicílios e de outras formas em 30 

domicílios. 
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Em 349 domicílios existe banheiro ou sanitário, sendo que 5 possuem fossa séptica 

e 344 tem outro tipo de esgotamento sanitário. Tem ainda 08 domicílios sem banheiro ou 

sanitário. 

Em 129 domicílios a coleta do lixo é feita diretamente por serviço de limpeza, 11 

domicílios têm coleta com caçamba de serviços de limpeza e 217 domicílios dão outro 

destino ao lixo como: queimado, enterrado, jogado em buraco ou em terreno baldio.  

 

Rio da Prata 
 

Segundo o IBGE (Censo 2010) O Distrito de Rio da Prata, que abrange várias 

comunidades do entorno, tem uma população de 1.405 habitantes, estabelecidas em 408 

domicílios considerados todos rurais. 

A forma de abastecimento de água é feita por rede geral de distribuição em 76 

domicílios, através de poços ou nascentes em 305 domicílios e de outras formas em 27 

domicílios. 

Em 383 domicílios existe banheiro ou sanitário, sendo que 94 possuem fossa 

séptica, 01 possui rede geral de esgoto ou pluvial e 288 tem outro tipo de esgotamento 

sanitário. Tem ainda 25 domicílios sem banheiro ou sanitário. 

Em 03 domicílios a coleta do lixo é feita diretamente por serviço de limpeza, 01 

domicílio tem coleta com caçamba de serviços de limpeza e 404 domicílios dão outro 

destino ao lixo como: queimado, enterrado, jogado em buraco ou em terreno baldio.  

 

Rio Banana 
 

Segundo o IBGE (Censo 2010) O Distrito de Rio Banana, que abrange várias 

comunidades do entorno, tem uma população de 1.047 habitantes, estabelecidas em 323 

domicílios considerados todos rurais. 

  A forma de abastecimento de água é feita por rede geral de distribuição em 07 

domicílios, através de poços ou nascentes em 287 domicílios e de outras formas em 29 

domicílios. 
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Em 313 domicílios existe banheiro ou sanitário, sendo que 06 possuem fossa 

séptica e 307 tem outro tipo de esgotamento sanitário. Tem ainda 10 domicílios sem 

banheiro ou sanitário. 

Em 01 domicílios a coleta do lixo é feita diretamente por serviço de limpeza e 322 

domicílios dão outro destino ao lixo como: queimado, enterrado, jogado em buraco ou em 

terreno baldio.  

 

Guaraí 
 

Segundo o IBGE (Censo 2010) O Distrito do Guaraí, que abrange várias 

comunidades do entorno, tem uma população de 1.133 habitantes, estabelecidas em 343 

domicílios considerados todos rurais. 

A forma de abastecimento de água é feita por rede geral de distribuição em 58 

domicílios, através de poços ou nascentes em 237 domicílios e de outras formas em 48 

domicílios. 

Em 336 domicílios existe banheiro ou sanitário, sendo que 18 possuem fossa 

séptica e 318 tem outro tipo de esgotamento sanitário. Tem ainda 07 domicílios sem 

banheiro ou sanitário. 

Em 01 domicílios a coleta do lixo é feita diretamente por serviço de limpeza e 342 

domicílios dão outro destino ao lixo como: queimado, enterrado, jogado em buraco ou em 

terreno baldio.  

 

Comunidades Isoladas 

 

Reserva Indígena 
 

A Reserva Indígena Rio das Cobras está situada entre os municípios de Nova 

Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu, com uma área de 18.682 há, ocupadas por 

indígenas das etnias Kaingang e Guarani. Somente na parte da reserva pertencente a 

Nova Laranjeiras são 2.239 indígenas, residindo em 380 domicílios, deste total 270 

possuem banheiro ou sanitário com rede de esgoto ou fossa séptica e 110 não possuem 

sequer banheiro.  
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O abastecimento de água nos domicílios se dá seguinte forma: 357 de poços ou 

nascentes, 12 de rede de abastecimento e 11 de açudes ou lagos. 

 

Mapa 5: Localização da Reserva Indígena Rio das Cobras: 
 

 

Fonte: wikimapia.org › World › Brazil › Parana › Nova Laranjeiras, Acessado em 23/08/2018. 

 

Assentamentos Rurais 
 

O Município de Nova Laranjeiras possui 03 (três) assentamentos rurais, os quais 

formam 05 comunidades. São cerca de 220 domicílios com uma população aproximada de 

800 pessoas. 

Os assentamentos não possuem sistemas de abastecimento de água, a maior parte 

da captação vem de nascentes ou poços. Da captação de nascentes, apenas duas 

possuem sistema de proteção de fonte. 

Em praticamente todos os domicílios existe banheiro ou sanitário. A maior parte dos 

domicílios utilizam fossas sépticas, ou outra forma de esgotamento sanitário. 

http://wikimapia.org/country/
http://wikimapia.org/country/Brazil/
http://wikimapia.org/country/Brazil/Parana/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQ6QUoAzAB&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2Fcountry%2FBrazil%2FParana%2FQuedas_do_Iguacu%2F&ei=8I8KUdarMdSw0QGFo4CIDg&usg=AFQjCNHx8Pz83QT806mDJx8zhFz23U35MA&bvm=bv.41642243,d.dmQ
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  Em nenhuma residência se utiliza coleta de lixo, apenas se faz a seleção pelas 

próprias famílias (em alguns casos) e parte é queimada, enterrada ou jogada em ao ar 

livre. 

 

Demais Comunidades 
 

As demais comunidades isoladas do município que somam aproximadamente 463 

domicílios e pouco mais de 1.550 pessoas, seguem o mesmo padrão de abastecimento 

das comunidades incluídas nos distritos do município e dos assentamentos. Ao todo são 

cerca de 20 domicílios com proteções de fontes executadas nos últimos 05 anos, e mais 

20 com diagnóstico e orçamento para futuras proteções. 

 

Dados do diagnóstico familiar realizado pelo escritório Municipal da EMATER (2004), 

revelam que em relação à origem das águas para o consumo familiar no meio rural 

64,70% das famílias utilizam água de fonte desprotegida, 17,65% de fonte protegida e 

17,65% de poço não protegido. Em 94,11% das residências a água é canalizada para 

dentro das residências. Quanto ao destino do esgoto domestico, apenas 11,77% das 

residências possuem caixas sépticas, nos demais 88,23% o esgoto domestico é 

despejado diretamente no terreno em fossas improvisadas. Aproximadamente 60% das 

fontes e poços estão abaixo dos focos de contaminação (EMATER – Nova Laranjeiras, 

2004). 

 

Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água 

 

O sistema de abastecimento de água de Nova Laranjeiras atende a 100% da 

população urbana da sede do Município com disponibilidade de rede de distribuição de 

água4. 

 

                                                 
4 Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de Água – IARDA,       
fonte Sanepar, referência julho/2018. 
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Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água 

 

Durante o período compreendido entre 1994 e maio de 2018, foram realizados 

investimentos na ordem de R$ 1.166.187,23 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, 

cento e oitenta e setenta reais e vinte e três centavos)9. 

 

Distritos Administrativos 

 

Rio da Prata: tivemos investimento em poço artesiano, depósito e rede de distribuição 

com 56 ligações residenciais no valor de R$ 110.000,00. 

 

Rio Guarani: tivemos investimento em poço artesiano, adutora e reservatório, ligado à 

rede já existente com 220 ligações residenciais no valor de R$ 154.000,00. 

 

Rio Bananas: tivemos investimento em poço artesiano, adutora e reservatório no valor de 

R$ 183.500,00. 

 

Comunidades Isoladas 

 

Assentamento Recanto Estrela: tivemos um investimento na perfuração de poço 

artesiano no valor de R$ 131.000,00, o qual deveria abastecer 22 residências. 

 

Buriti: tivemos investimento em poço artesiano, adutora, reservatório e rede de 

distribuição que atende 28 famílias. O valor do projeto é de R$ 120.000,00. 

 

Alto Alegre: tivemos investimento em poço artesiano, adutora, reservatório e rede de 

distribuição que atende 30 famílias. O valor do projeto é de R$ 87.000,00. 

 

Paiquerê: tivemos investimento em poço artesiano, adutora, reservatório e rede de 

distribuição que atende 17 famílias. O valor do projeto é de R$ 163.800,00. 

                                                 
9 Fonte SIS.WEB - Sistema de Informações Sanepar - ref. 05/2018 
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Bica D’Água: tivemos investimento em poço artesiano, adutora e reservatório no valor de 

R$ 183.500,00. 

 

Linha Rosa: tivemos investimento em poço artesiano no valor de R$ 27.000,00. 

 

Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de Demanda 

Populacional Futura 

 

CAPTAÇÃO 
 
           A vazão outorgada, considerando as captações subterrânea e superficial é de 508 

m³/dia, porém, atualmente são captados em média 360 m3/dia, atendendo a população 

atual. 

Para atendimento da demanda até o final do plano, será necessário aumento da 

outorga, já em andamento. 

Na sede a disponibilidade hídrica do manancial superficial (HG-171) é de 11.923 

m³/d, e do  poço  operante (segundo a USHG) é de 220 m³/d, totalizando 12.143 m³/d.   

Verifica-se que a demanda prevista para o final de plano é bem inferior à essa 

disponibilidade e, portanto, não é necessário pesquisar novos mananciais.  

Nos demais distritos e localidades, de pequena população, o aproveitamento do 

manancial subterrâneo é a alternativa mais recomendada.  

 

ADUÇÃO 
 

O sistema de adução comporta o recalque das vazões dos mananciais superficial e 

subterrâneo da população atual e futura. 

  

TRATAMENTO 
 

Para atender a demanda atual e futura, não será necessário ampliar a capacidade da 

Estação de Tratamento de Água. 
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RESERVAÇÃO 
 

Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura até o ano 2045. 

 

DISTRIBUIÇÃO 
 

Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até o ano 

de 2048. 

 

Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água 

 

Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de abastecimento de água do 

Município, serão necessários os seguintes investimentos, conforme o cronograma descrito 

a seguir: 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

2021-2022: Projetos Básicos e Complementares de Ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água, englobando novo reservatório e distribuição, com valor 

previsto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Nota: sem fonte de recursos definida para este ano. 

 

2023-2024: Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, englobando 

novo reservatório e distribuição, com valor previsto de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). 

Nota: sem fonte de recursos definida para este ano. 

 

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

 
Em dois Distritos temos sistemas de abastecimento de água em execução. 

 
Rio Guarani: 
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 Temos um projeto de saneamento básico junto a FUNASA em fase de elaboração 

final pela empresa Ecosol Engenharia Saneamento e Meio Ambiente. 

 Foi realizado Diagnóstico do sistema de abastecimento de água existente e 

necessidade futuras, conforme segue: 

 Trata-se de sistema de abastecimento de água existente, situado no distrito do Rio 

Guarani, município de Nova Laranjeiras - PR e que é operado pela Associação de 

moradores do rio Guarani.  

 

Imagem do Distrito do Rio Guarani 
Coordenadas do distrito do Rio Guarani: 333580.02 m E 7210442.69 m S 

 

 O distrito do Rio Guarani possui uma população aproximada de 1263 habitantes 

(Censo IBGE 2010), sendo que no perímetro urbano são mais de 200 residências, com 

uma população estimada em 730 habitantes. 

 O Distrito possui uma UBS – Unidade Básica de Saúde, que atende a população do 

distrito e comunidades do entorno. 

 No quesito educação, o distrito conta em 2018 com: uma escola estadual com 316 

alunos matriculados; uma escola municipal com 121 alunos matriculados; um CMEI – 

Centro Municipal de Educação Infantil, com 42 alunos matriculados e, um PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil com 40 alunos matriculados. 
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 O sistema de abastecimento de água foi concluído em 1997, sendo considerado de 

pequeno porte e conta com aproximadamente 220 ligações domiciliares existentes ao 

longo de aproximadamente 7.200m de rede de distribuição, abastecidas por 3 

reservatórios, os quais são abastecidos por 2 poços artesianos.  

  

2 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE  

RIO GUARANI 

 O sistema de captação, armazenamento e de distribuição de água no Distrito do Rio 

guarani possui 03 (três) poços artesianos localizados em pontos distintos, estando 02 

(dois) em funcionamento e 01 (um) desativado. Nos poços em funcionamento é feito o 

tratamento da água, rede de distribuição, travessia na BR 277 e ligações domiciliares. 

 O sistema hoje atende 220 ligações residenciais (sendo aproximadamente 30 

(trinta) ligações em conjunto - além das 220), tendo, a possibilidade de extensão de rede 

para atendimento a mais 30 (trinta) ligações. Todas as 220 ligações possuem medidor e 

cavalete.  

 O sistema hoje é administrado pela associação de moradores do Rio Guarani, em 

funcionamento a mais de 21 anos. Para manutenção do sistema é cobrada uma taxa 

mensal de R$ 30,00 (trinta reais) para 06 m³ (seis metros cúbicos consumidos), a qual é 

utilizada para aquisição de peças de reposição e o pagamento de dois salários mensais 

para um colaborador responsável pela manutenção do sistema. 

 A Associação possui cadastro de todos os “clientes” com copia dos documentos 

pessoais. 

 O rio mais próximo do distrito, para possível captação superficial de água é 

denominado Rio Guarani, como mostra a figura abaixo.  
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A seguir apresentamos as características das unidades existentes: 

 

Poço tubular 01 – desativado. 

 

Poço tubular 02 

O projeto de 1997 indica as seguintes características do poço: 

 Nível Estático: 152,00 m; 

 Nível Dinâmico: 204,00 m. 

Indica também as seguintes características para o Conjunto moto-bomba instalado: 

(quantidade = 1,0 conjunto) – OBS: Não possui conjunto reserva 

 Vazão: 3,00 m³/h; 

 Altura Manométrica: 285,00 m.c.a.; 

  Potência: 5,0 Cv; 

 Profundidade de Instalação: 240 m; 

 Diâmetro do Poço: 4”. 
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Poço 02 em funcionamento – 21 anos de funcionamento 

 

 

 

Poço tubular 03 

O projeto de 2017 indica as seguintes características do poço: 

 Nível Estático: 124,00 m; 

 Nível Dinâmico: 160,00 m. 

Indica também as seguintes características para o Conjunto moto-bomba instalada: 

(quantidade = 1,0 conjunto) OBS: Não possui conjunto reserva 

 Vazão: 4,28 m³/h; 

 Altura Manométrica: 225,00 m.c.a.; 

 Potência: 5,0 Cv; 

 Profundidade de Instalação: 180 m; 

 Diâmetro do Poço: 4”. 
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Poço 03 em funcionamento – Instalado em janeiro de 2018 

 

 

Casa de química: 

 Dimensões 2,15 x 2,30m = 4,95m² 

 

 As áreas dos poços estão cercadas, porém necessitando de urbanização como 

portões padrão e pintura geral, além de limpeza. 

 Os conjuntos moto-bombas dos poços não possuem conjunto reserva. 

 Os quadros elétricos existentes estão conservados, porém não atende às 

exigências de proteção elétrica e de segurança adotados pela Sanepar.  

 A área do poço 03 é aberta e não possui acesso a veículos a partir da Estrada.  

 O barrilete dos poços é em DN 40 mm, não possui dispositivos de proteção do tipo 

ventosa, não possui sistema de descarga da adutora e possui válvula de retenção em bom 

estado. 

 

Tratamento de Água 

 Atualmente, existe uma edificação junto ao poço 02, nos padrões Sanepar onde é 

feito o tratamento de água. 
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 No poço 03 não existe edificação (casa de química) para o tratamento. A 

desinfecção é feita através de aplicação de Hipoclorito de Sódio diretamente no poço. 

 

Macromedição 

 Não existe macromedidor no sistema. 

 

Reservação 

 Existem três reservatórios elevados (REL), sendo um em forma de taça, com 

capacidade de 20 m³, instalado sobre fuste de 6,0 m na área denominada Guarani 1 e 

outros 2, sendo um em forma circular instalado sobre fuste metálico com capacidade de 

20m³ e um ao lado em Polietileno com capacidade de 10m³, instalados na área 

denominada de Guarani 2 que atende toda a localidade. 

 O controle de nível do reservatório é por boia. 

 Os reservatórios estão em boas condições de conservação, necessitando 

padronização e reparos nas tubulações e pintura geral. 

 

Reservatório tipo taça abastecido pelo poço 03 
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Reservatórios Metálico e em Polietileno abastecidos pelo poço 02 

 

 

Rede de Distribuição de Água 

 A rede de distribuição de água é tipo simples, feita com a rede principal de um lado 

da rua e as ligações do outro lado da rua são feitas por meio de travessias. 

  A metragem de rede informada pelo Engenheiro Responsável Técnico  da 

Prefeitura é de 7200 metros, distribuídas da seguinte forma: 

 PVC Classe 12 DN 32 mm = 2.000 metros (1997); 

 PVC Serie A DN 50 mm = 3.000 metros (1997); 

 PVC Serie A DN 75 mm = 2.200 metros (1997). 

 FD  DN 75 mm =  120,00 metros; 

 Os moradores e os funcionários da Prefeitura informaram não haver registros de 

rompimentos da rede de distribuição. 

 

Ligações Prediais de Água 

 Existem aproximadamente 220 ligações com hidrômetros individuais.  
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3 - NECESSIDADES DO SISTEMA 

 O Sistema de Abastecimento de Água foi implantado em 1997 e está em boas 

condições, necessitando de algumas melhorias que podem ser implantadas, em função 

das necessidades da operação do sistema, as quais transcrevemos a seguir:  

 

Captação Subterrânea 

 Aproveitar os pontos de captação existentes, com necessidade de avaliação 

das caraterísticas de bombeamento e integridade dos poços e análises da 

água captada; 

 Regularizar a outorga dos poços; 

  Urbanizar a área dos poços, implantando acesso de veículos a partir da 

estrada principal, além de pintura geral e limpeza das áreas e padronizar a 

área do Poço 03. 

 Executar abrigo de proteção dos quadros de comando dos poços. A casa de 

tratamento pode ser reformada e readequada para abrigar o novo quadro de 

comando; 

 Adquirir dois conjuntos moto-bombas um para cada poço como reserva;  

 Implantação de novo comando elétrico; 

 Implantação de sinal via rádio para automatização dos poços, interligando 

aos reservatórios elevados; 

 Padronizar o barrilete aos padrões adotados pela Sanepar, com implantação 

de ventosa, manômetro e descarga da adutora; 

 Implantar macromedidor na saída do barrilete. 

 Executar a Casa de Química no poço 03. 

 As áreas onde se localizam os poços pertencem à Prefeitura Municipal de Nova 

Laranjeiras e estão regularizadas. 

 

Tratamento da Água 

 O sistema de tratamento atende os padrões de potabilidade da Portaria 2.914/2011 

MS, embora no poço 03 não exista casa de química. 
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Reservação 

 Urbanizar a área do reservatório (guarani 02) com a instalação de um portão 

para veículos, pintura e limpeza geral e acesso a rua principal; 

 Implantar sinal via rádio para automação dos poços; 

 Padronizar e urbanizar a área do reservatório (guarani 01), com execução de 

cerca, plantio de grama, meio fio, pedrisco, pintura e limpeza geral. 

 As áreas dos reservatórios pertencem à Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras e 

estão regularizadas, segundo o Engenheiro responsável técnico da Prefeitura.  

 

Rede de Distribuição de Água 

 Percorrer toda a extensão da rede de distribuição de água, com a finalidade 

de cadastramento das redes e localização de vazamentos;  

 Simular hidraulicamente o sistema para padronizar as redes, implantando 

setorização de manobra e instalação de registros de descarga e ventosas, se 

for o caso. Estima-se em torno de 20% de redes necessárias para 

substituição. 

 

Ligações Prediais de Água 

 Verificar as condições das ligações existentes, ou seja, cavaletes e 

hidrômetros, para, se for o caso, substituir os que estejam danificados. 
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ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 

LOCALIDADE

UNIDADE 

CONSTRUTIVA TIPO DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO

ADEQUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO QUADRO DE COMANDO 

DO POÇO 02 R$ 10.000,00

PADRONIZAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO 03 R$ 40.000,00

Urbanização da área do poço 03 R$ 16.000,00

Padronização da área do poço 02 R$ 5.000,00

Construção de acessos aos poços R$ 10.000,00

Fornecimento e instalação de 2 macro medidores R$ 20.000,00

Aquisição de 2 conjuntos moto bombas para reserva dos poços R$ 32.000,00

Teste de integridade e bombeamento do poço 02 R$ 8.000,00

CONSTRUÇÃO 

CIVI Execução de Casa de Química no poço 03 com laboratório. R$ 30.000,00

Equipamentos Aquisição de bombas dosadoras, misturadores, etc para o tratamento R$ 20.000,00

Padronização da área Guarani 1 R$ 8.000,00

Padronização da área Guarani 2 R$ 8.000,00

R$ 290.600,00

R$ 80.000,00

R$ 3.600,00

TOTAL DE RIO GUARANI

CONSTRUÇÃO 

CIVI Troca de cavaletes danificados ( 10%) do total, ou seja, 22,0 unidadesLigações Prediais

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS

M
A

R
C

O
S 

FR
EI

R
E 

E 
IR

EN
O

 A
LV

ES

CAPTAÇÃO
CONSTRUÇÃO 

CIVI

INSTALAÇÕES 

Equipamentos

TRATAMENTO

RESERVAÇÃO CONSTRUÇÃO 

CIVI

CONSTRUÇÃO 

CIVI

Rede de 

distribuição

Substituíção de aproximadamente 20% das redes de distribuição e 

instalação de registros de descarga e ventosas.

 

 

 O município de Nova laranjeiras já protocolou ofício de intenção de transferir o 

Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Rio Guarani para a SANEPAR já incluir 

no Contrato em renovação com a mesma, referente aos serviços prestados na Sede 

municipal. 

 

Rio Bananas: 
 

 Temos um poço perfurado através da parceria do município com o Instituto das 

Águas do Paraná, com adução e reservatório, faltando rede de distribuição a ser 

executada entre o segundo semestre de 2018 e primeiro trimestre de 2019, através do 10º 
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termo aditivo ao Convênio nº 325/1994 com a Sanepar, no valor aproximado de R$ 

81.000,00 o qual atenderá inicialmente 20 domicílios. 

 

COMUNIDADES ISOLADAS 
 

Nas comunidades isoladas temos 03 (três) projetos de sistemas de abastecimento 

de água em andamento: 

 

Assentamento Recanto Estrela:  

Temos um poço artesiano já perfurado em 2008, faltando a adução, reservatório e a 

rede de distribuição de água para atender 22 domicílios inicialmente, a ser executado até 

2020. 

 

Linha Rosa: 

 Temos um poço perfurado através da parceria do município com o Instituto das 

Águas do Paraná, faltando adução, reservatório e rede de distribuição atendendo a 

demanda de 26 domicílios, a ser executado até 2020. 

 

Bica D’Água: 

 Temos um poço perfurado através da parceria do município com o Instituto das 

Águas do Paraná, com adução e reservatório, faltando rede de distribuição a ser 

executada entre o segundo semestre de 2018 e primeiro trimestre de 2019, através do 10º 

termo aditivo ao Convênio nº 325/1994 com a Sanepar, no valor aproximado de R$ 

92.000,00 o qual atenderá inicialmente 19 domicílios. 
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Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente 
 

SEDE MUNICIPAL 

 

 O município de Nova Laranjeiras possui sistema público de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários operado pela SANEPAR. 

 

Estação de Tratamento de Esgoto 

 

Localizada às margens da rodovia da BR 277, a Estação de Tratamento de Esgoto - 

ETE, módulo VI, iniciou a operação em 1999, composta de desarenador, reator anaeróbio 

e lagoa de polimento, capacidade nominal de 2,50 l/s, vazão de operação de 2,25 l/s e 

funcionamento diário de 24 horas. 

A qualidade do esgoto tratado atende aos parâmetros estabelecidos pelas licenças 

de operação concedidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

 

ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ESGOTO 

 

IMAGEM 01 - DESARENADOR 
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IMAGEM 02 – REATOR/LAGOA    

 

 

IMAGEM 03 – LABORATÓRIO 
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FLUXOGRAMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGAÇÕES 
 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES possui 674 e 788 economias, conforme 

tabelas abaixo: 

 

LIGAÇÕES/ECONOMIAS 
LIGAÇÕES 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL UTILIDADE 
PÚBLICA  

PODER 
PÚBLICO 

TOTAL 
 

  578 61 0 08 27 674 

ECONOMIAS 

ENTRADA  

GRADE  

DESARENADOR  

RALF 

LAGOA I  

RIO  

LEITOS DE SECAGEM  



 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS 

 

GESTÃO MUNICIPAL 

 2017 – 2020 

45 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL UTILIDADE 
PÚBLICA  

PODER 
PÚBLICO 

TOTAL 
 

  664   88 0 09 28 788 

REF: 07/2018 

 

 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

 

A rede coletora de esgoto é composta de 23.233 metros de extensão, com índice 

de atendimento de rede coletora de esgotos - IARCE de 69,96% (ref. 07/2018). 
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE 

 

O sistema possui uma estação elevatória de esgoto sanitário denominada Guerino 

Carelli, com vazão de 4,92 l/s. A linha de recalque tem uma extensão de 190,50 metros, 

material em PVC e diâmetro de 75 milímetros. 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 

 

IMAGEM 01 

 

EMISSÁRIO 

 

O emissário é composto por 183,50 metros, material em cerâmica e diâmetro de 

150 milímetros. 

 

INTERCEPTOR 

  

O interceptor é composto de 1.923,50 metros, material em cerâmica e diâmetro de 

150 milímetros. 
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CORPO RECEPTOR 

 

O córrego vila é o corpo receptor do efluente oriundo da Estação de Tratamento de 

Esgoto pertencente à Bacia do Rio Iguaçu. 

Importante destacar que a opção pelo sistema individual de tratamento, até o 

momento, nas comunidades isoladas foi adotada e será mantida em razão da inviabilidade 

técnico-econômica e ambiental para implantação de sistemas públicos de coleta e 

tratamento, conforme diretriz estratégica da concessionária prestadora de serviços. 

 

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 
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Distritos Administrativos e Comunidades isoladas 

 

 Os Distritos Administrativos e as comunidades isoladas, e assim, as áreas rurais 

não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgotos sanitários, tendo sido 

adotada, até o momento a solução individual de esgotamento sanitário, em conformidade 

com as Normas Técnicas brasileiras. 

Importante destacar que a opção pelo sistema individual de tratamento até o 

momento, foi adotada em razão da inviabilidade técnico-econômica e ambiental para 

implantação de sistemas públicos de coleta e tratamento no município, visto que a 

população rural é de 80% do total da população e as distâncias entre elas são grandes. 

Quanto ao destino do esgoto domestico, apenas 11,77% das residências possuem 

caixas sépticas, nos demais 88,23% o esgoto domestico é despejado diretamente no 

terreno em fossas improvisadas. Aproximadamente 60% das fontes e poços estão abaixo 

dos focos de contaminação (EMATER – Nova Laranjeiras, 2004). 

 

Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Tabela 2: Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária 
Instalação Sanitária 1991 2000 2010 

Rede geral de esgoto ou pluvial 
- 5,4 15,69 

Fossa séptica 
- 20,6 18,96 

Fossa rudimendar 
- 35,7 53,70 

Vala 
- 10,6 2,75 

Rio, lago ou mar 
- 2,8 0,39 

Outro escoadouro 
- 1,1 3,59 

Não tem instalação sanitária 
- 23,9 4,92 

Fonte: IBGE 
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Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Durante o período compreendido entre 1994 e maio de 2018, foram realizados 

investimentos na ordem de R$ 1.082.320,67 (um milhão, oitenta e dois mil, trezentos e 

vinte reais e sessenta e sete centavos)10 

 

Investimento Previstos no Sistema de Esgotamento Sanitários 

 

Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de coleta e tratamento de 

esgotos do Município, serão necessários os seguintes investimentos, conforme o 

cronograma descrito a seguir: 

 

 

2019-2020: Instalação de uma ETE Modular – Estação de Tratamento de Esgoto 

Modular, com vazão de 10 l/s ou 864 m³/dia, através do sistema aerado prolongado 

de lodo ativado, no valor de R$ 3.180.000,00. 

Nota: Fonte - SANEPAR. 

 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O serviço de varrição e limpeza urbana é prestado pela Prefeitura Municipal, 

através de funcionários servidores públicos municipais, e através de empresa terceirizada, 

dando cobertura na varrição diariamente em todas as ruas do período urbano da sede 

municipal. 

O serviço de coleta de inertes sejam eles entulhos da construção civil, galhos, e 

outros resíduos, são feitos pela prefeitura municipal, quando necessário. 

A Coleta do lixo é feita através de empresa terceirizada, pois em função de 

problemas normativos, o município não conseguiu implantar um aterro sanitário municipal, 

optando pela terceirização. 

 

                                                 
10  Fonte SIS.WEB - Sistema de Informações Sanepar - ref. 05/2018 
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RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAIS – ANO BASE 201711 

Domicílios População Volume (Ton) Custo (R$) 

1.045 3.221 426 450.096,56 

 

DIVISÃO DO CUSTO DA RECOLHA DOS RESÍDUOS SOLÍDOS RESIDENCIAIS (R$) 

Domicílio/ano Domicílio/mês Domicílio/dia Habitante/ano Habitante/mês 

R$ 430,71 R$ 35,89 R$ 1,20 R$ 139,74 R$ 11,64 

 

Está previsto no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva na sede do 

Município, nos Distritos e localidades onde é realizada a recolha do lixo. O Plano Municipal 

de Resíduos Sólidos está em fase de conclusão, o qual deve ser aprovado ainda em 2018 

e implantado a partir de 2019. 

Está em elaboração projeto de Lei para instituição de taxa de recolha de lixo no 

município de Nova Laranjeiras, o qual deve ser apreciada e sancionada para o ano de 

2019.  

 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
 

A rede de drenagem existente no município de Nova Laranjeiras está localizada 

predominantemente no núcleo da sede urbana, onde a área atendida com rede de águas 

pluviais representa 85% do total de vias urbanas pavimentadas, e é mantida pela 

Prefeitura Municipal. A rede de drenagem existentes, com tubulações variando de 40 a 60 

cm de diâmetro, desemboca em diversos pontos como em outras redes ou em direção a 

pequenos riachos situados fora da área urbana. 

No perímetro urbano da sede municipal existem 166 bocas de lobo simples e mais 

04 bocas de lobo duplas. 

                                                 
11 Dados fornecidos ao SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, do Ministério das Cidades, 

referente ao ano de 2017 no município de Nova Laranjeiras. As informações foram recolhidas com base nas informações 

da Empresa executora da recolha, no contrato de recolha e dados de população do IBGE (Censo 2010). 
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Nas ruas não pavimentadas, somente com revestimento primário, pode-se 

constatar nas margens o processo de erosão o mesmo ocorre nas estradas municipais na 

região rural do município, devido às chuvas e a falta de tal sistema. 

Nas comunidades do interior não há rede de águas pluviais. Essas áreas tiveram 

poucas alterações no terreno natural, o que diminui a possibilidade de áreas inundadas e 

erosões profundas. 

O Município não possui um Plano Municipal de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, no entanto existem diversas Leis Municipais que tratam deste assunto, conforme 

descrito a seguir: 

a) LEI Nº 797 de 14 de junho de 2011 – Institui o Plano Diretor Municipal de Nova 

Laranjeiras; 

b) LEI Nº 799 de 14 de junho de 2011 – Uso e Ocupação do Solo do Município de 

Nova Laranjeiras; 

a) LEI Nº 800 de 14 de junho de 2011 – Parcelamento do Solo Urbano e a 

Regularização Fundiária de Áreas Urbanas do Município de Nova Laranjeiras. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 
DE NOVA LARANJEIRAS 
 

Sistema de Abastecimento de Água 
 

Objetivo 

Universalização do acesso da população ao sistema de abastecimento de água 

público, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

 

Metas 

 

Meta Geral 

Manter o atendimento de 100% da população urbana da sede do município com 

água tratada. 

Ampliar a abrangência do atendimento para o Distrito do Rio Guarani, atendendo a 

100% da população urbana do Distrito. 

Ampliar o atendimento dos Distritos e comunidades rurais isoladas, através da 

perfuração de poços artesianos e implantação de redes de distribuição de água. 

 

Metas Específicas 

 

Qualidade 

Manter a qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, de 

28 de Setembro de 2017 - Ministério da Saúde. 

 

Continuidade 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo os 

casos de intermitência no abastecimento apenas às situações de necessária manutenção 

corretiva ou preventiva do sistema. 
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Uso racional da água 

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação 

Socioambiental visando incentivar o uso racional da água. 

 

Conservação dos Mananciais 

Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia 

Hidrográfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, Programa 

de Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros. 

 

Programas, Projetos e Ações 

 

Universalização Acesso da População Urbana: Período 2018 – 2048 

A manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana da Sede do 

município e do Distrito do Rio Guarani com disponibilidade de água tratada será garantida 

por meio de investimentos no Programa de Ampliação de Rede, da prestadora de 

serviços. 

 

Ampliação do acesso da População Rural: Período 2018 – 2048 

 Ampliar o acesso a água potável da população rural, por meio de perfuração de 

poços artesianos e implantação de sistemas de distribuição de água, de forma a suprir a 

necessidade de todas as famílias do meio rural do município. 

 

Qualidade do Produto: Período 2018 – 2048 

A aferição da qualidade da água distribuída será realizada por meio de análise da 

amostra de água coletada em pontos da rede de distribuição existente, conforme 

determinam a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro de 2017 - Ministério 

da Saúde e a Resolução CONAMA N° 430/2011, sendo que os resultados continuarão a 

serem impressos nas faturas das contas de água entregues à população. 
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Continuidade do Abastecimento: Período 2018 – 2048 

A garantia da continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de 

manutenção preventiva e corretiva, que serão informadas à população pela mídia local. 

 

Uso Racional da Água: Período 2018 – 2048 

Visando incentivar o uso racional da água, serão implementadas ações do 

Programa de Educação Socioambiental com base no método adotado pela prestadora de 

serviços de abastecimento de água e de esgoto, em parceria com a Prefeitura local e a 

sociedade civil. 

 

Conservação de Mananciais: Período 2018 – 2048 

A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e 

quantitativas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será implementado 

Programa de Conservação de Mananciais, visando à garantia da qualidade e 

disponibilidade de água para a população atual e futura de Nova Laranjeiras. O referido 

programa será concebido, implementado e gerenciado de forma integrada com os Comitês 

de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil. 

 

Conservação de Fontes: Período 2018 – 2048 

 Com base nas demandas já levantadas pela Secretaria Municipal de Agropecuária, 

Meio Ambiente Indústria e Comercio, bem como, com diagnóstico a ser realizado sobre a 

situação de abastecimento de água de todas as famílias rurais do município, executar 

ações de proteção de fontes, concomitantes com ações de orientações quanto a 

conservação de mananciais, APPs, entre outras, em média em 40 propriedades rurais por 

ano. 

 

Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Objetivo 

Universalização do acesso da população ao sistema de Esgotamento Sanitário, de 

forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, mediante consulta prévia 

à população a ser beneficiada. 

A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas localizadas nas 

bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, nas quais a implantação do 

sistema público de coleta e tratamento de esgoto se destina à conservação ambiental do 

manancial. 

 

Metas 

No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução individual de 

tratamento de esgotos, a população receberá orientação técnica acerca dos métodos 

construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de tratamento 

individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser distribuído pela 

prestadora de serviços de água e esgotos sanitários em conjunto com a Prefeitura 

Municipal e Sociedade Civil. 

Em função do resultado da consulta popular à implantação do sistema público de 

coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, as metas progressivas de 

implantação da infraestrutura serão definidas, observada a sustentabilidade econômica e 

financeira do sistema12, conforme indicado a seguir: 

  

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM REDE COLETORA DE ESGOTO 

LOCAL Ano = Percentual de Atendimento 

2018 2020 2025 2030 2048 

Perímetro Urbano - Distrito 

Sede de Nova Laranjeiras  

   

69,96% 

 

80% 

 

85% 

 

90% 

  

90% 

 

Programas, Projetos e Ações 

 

Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários 

                                                 
12  Conforme disposição prevista no art. 29, caput, da Lei N° 11.445/2007 – Lei do Saneamento. 
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Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 2018 – 2048 

Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos 

construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema, em parceria com a 

Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 

 

Sistema Público de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos Sanitários 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2018 – 2048 

Elaborar os Projetos Executivo e Complementares para Ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Programas, Projetos e Ações 

 

Foi protocolado projeto junto ao INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ – 

IPAGUAS, para implantação de um aterro sanitário Municipal, sendo que o Município de 

Nova Laranjeiras havia destinado área para o mesmo, mas esta não foi aprovada em 

função de problemas normativos. Hoje o Município não possui outra área para o aterro. 

A Coleta do lixo é feita através de empresa terceirizada. 

A Prefeitura possui o PMRS (Plano Municipal de Resíduos Sólidos) em fase de 

conclusão, o qual deve ser aprovado ainda em 2018 e implantado a partir de 2019.  

Está previsto no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva na sede do 

Município, nos Distritos e localidades onde é realizada a recolha do lixo.  

 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Programas, Projetos e Ações 

 

O Município irá elaborar num prazo de 05 anos, o Plano Municipal de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 
1. As contingências podem ter origem no âmbito dos próprios sistemas de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, ou de eventos externos, 

assim como, as providências para minimizar os efeitos negativos e restabelecer a 

normalidade, podem ser tomadas exclusivamente pela prestadora de serviços, ou 

por outras entidades públicas e da sociedade civil, de acordo com as atribuições 

institucionais de cada parte.  

 

2. Este plano visa descrever as estruturas disponíveis e estabelecer os procedimentos 

a serem adotados pelas prestadoras dos serviços procurando elevar o grau de 

segurança na continuidade operacional das instalações afetas aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

3. Na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário pela prestadora dos serviços, serão utilizados mecanismos 

locais e corporativos de gestão, no sentido de se minimizar as situações de 

contingências, que concluam pela interrupção da prestação dos serviços, através 

de controles e monitoramentos das condições operacionais e físicas das 

instalações, equipamentos e tubulações.   

 

4. Em caso de ocorrências, em que a estrutura local da prestadora dos serviços, não 

apresente capacidade para o atendimento de suas atribuições específicas, a 

direção da prestadora dos serviços deverá disponibilizar todas as estruturas 

necessárias de apoio, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, projetos 

especiais, controle de qualidade, desenvolvimento operacional, comunicação, 

marketing, tecnologia da informação, dentre outras, visando a correção dessas 

ocorrências em tempo hábil. 
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5. No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários das 

localidades operadas pela prestadora dos serviços, nos Quadros 1 e 2 foram 

vislumbrados os tipos de contingências de maior probabilidade de ocorrência e 

identificadas as possíveis origens e ações a serem desencadeadas, no que, 

institucionalmente lhe cabe. 

 

6. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Prefeitura 

Municipal, a Defesa Civil, demais entidades da sociedade civil e governamental, 

assim como, a prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário promoverão a elaboração de novos planos de ação. 
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Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água 

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Falta de água 

generalizada 

 

 Interrupção na operação de 
captação de água “in natura”  em 
função de inundações, colapso de 
poços tubulares profundos,  
interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica, 
etc., que concluam pela inoperância 
dos equipamentos eletromecânicos 
e/ou das estruturas. 

 Rompimento de adutoras de água 
bruta e de água tratada, quando 
esta é a única ligação entre o 
sistema de produção e de 
distribuição, em função de: 
movimentação do solo 
(deslizamento, solapamento, 
recalque diferencial sob as 
estruturas de apoio ou ancoragem, 
etc.); transientes hidráulicos 
(sobrepressão interna); choque 
mecânico externo (obras), etc.  

 Alteração da qualidade da água in 
natura em função da ocorrência de 
componentes orgânicos ou 
minerais acima do padrão 
estabelecido (areia, metais, sais 
minerais, agrotóxicos, coliformes, 
etc.) provenientes de lançamento 
de esgotos industriais, atividades 
agrícolas, pocilgas, e outros. 

 Alteração da qualidade da água in 
natura em função do derramamento 
de cargas perigosas (tóxicos, óleos 
minerais e vegetais, combustíveis, 
etc.) decorrente de acidentes 
durante o transporte nos modais 
rodoviários e ferroviários. 

 Interrupção na operação de 

tratamento de água em função de 

vazamento de cloro no estado 

gasoso, interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica, 

acidentes elétricos que venham a 

inutilizar os equipamentos 

eletromecânicos, comprometimento 

das edificações em decorrência da 

deterioração imperceptível das 

estruturas. 

 Interrupção no abastecimento 

motivada por agentes externos 

 Verificação e adequação de 
plano de ação às características 
da ocorrência 

 

 Comunicação à população / 
instituições / autoridades / 
Defesa Civil. 

 
 Comunicação à Polícia e 

quando necessário abertura de 
boletim de ocorrência. 

 
 Interrupção da captação de 

água in natura em tempo hábil,  
quando do derramamento de 
produtos perigosos no 
manancial. 

 
 Comunicação à 
concessionária de energia 
elétrica. 

 
 Controle da água disponível 
em reservatórios de distribuição. 

 
 Adequação do processo de 

tratamento. 
 
 Reparo das unidades 

danificadas.  
 
 Implementação de rodízio 
de abastecimento 
(racionamento). 

 
 Aplicação do procedimento de 

comunicação entre os órgãos 
que compõem o sistema de 
defesa civil. 

 

 Utilização de sistemas de 
geração autônoma de energia. 

 
 Mapeamento de fontes 

alternativas ou possíveis 
sistemas de abastecimento de 
água das localidades vizinhas, 
dimensionamento e  transporte 
de água potável através de frota 
de caminhões pipa (+ usual para 
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(vandalismo). transporte de água). 

 

2. Falta de água parcial 
ou localizada 

• Deficiência de água nos mananciais 
em períodos de estiagem 
 
• Interrupção temporária no fornecimento 
de energia elétrica nas instalações de 
produção de água 
 
• Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica em setores de distribuição 
 
• Danos em equipamentos de estações 
elevatórias de água tratada 
 
• Danos em estruturas de reservatórios e 
elevatórias de água tratada 
 
• Rompimento de redes e linhas 
adutoras de água tratada 
 
• Ações por agentes externos 
(vandalismo) 
 
• Qualidade inadequada da água dos 
mananciais (atividades agropecuárias, 
lançamento de efluentes industriais e 
outros) 

• Verificação e adequação de plano 
de ação às características da 
ocorrência 
 
• Comunicação à população / 
instituições / autoridades 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Comunicação à concessionária de 
energia elétrica 
 
• Deslocamento de frota de 
caminhões tanque 
 
• Reparo das instalações 
danificadas 
 
• Transferência de água entre 
setores de abastecimento 
 
• Utilização de carvão ativado 
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Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário  

RISCOS 
POTENCIAIS 

ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Paralisação da 
estação de 
tratamento de 
esgotos 

• Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações 
de tratamento 
 
• Danos em equipamentos 
eletromecânicos e/ou estruturas 
 
• Ações por agentes externos 
(vandalismo) 

• Comunicação à concessionária de energia 
elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Instalação de equipamentos reserva 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Utilização de caminhões limpa fossa 

2. Vazamento de 
esgotos em 
estações elevatórias 

• Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de 
bombeamento 
 
• Danos em equipamentos 
eletromecânicos e/ou estruturas 
 
• Ações por agentes externos 
(vandalismo) 
 
• Ligações irregulares 

• Comunicação à concessionária de energia 
elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Instalação de equipamentos reserva 
 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Acionamento imediato das equipes de 
atendimento emergencial 
 
• Acionamento de sistema autônomo de 
geração de energia 

3. Rompimento de 
linhas de recalque, 
coletores tronco, 
interceptores e 
emissários 

• Desmoronamentos de 
taludes/paredes de canais 
 
• Erosões de fundos de vale 
 
• Rompimento de travessias 

• Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental  
 
• Acionamento imediato das equipes de 
atendimento emergencial 
 
• Reparo das instalações danificadas 

4. Ocorrência de 
retorno de esgotos 
em imóveis 
 

• Lançamento indevido de águas 
pluviais em redes coletoras de 
esgotos 
 
• Obstruções em coletores de esgoto 

• Comunicação à vigilância sanitária 
 
• Acionamento das equipes de atendimento 
emergência 
 
• Execução dos trabalhos de limpeza 
 
• Reparo das instalações danificadas 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS  

GESTÃO MUNICIPAL 

 2013 - 2016 

62 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O 
SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE NOVA 
LARANJEIRAS 
 

Diretrizes 

 

1. Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da população 

urbana ao saneamento básico, composto pelos serviços de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 

coleta e disposição final de resíduos sólidos, drenagem e manejo de 

águas pluviais, com qualidade, regularidade, atendimento às normas 

legais e modicidade das tarifas; 

 

2. Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a 

participação da comunidade no processo de promoção de mudanças, 

objetivando a melhoria da qualidade de vida de todos e a conformação 

de um ambiente sustentável para as presentes e futuras gerações; 

 

3. Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de 

água pela população urbana e definir soluções para o abastecimento 

das comunidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais 

entes federados (Governo do Estado e União); 

 

4. Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento 

sanitário, mediante a implantação de solução individual de esgotamento 

conforme as Normas Técnicas brasileiras ou por meio de metas 

graduais e progressivas de implantação do sistema público de coleta e 

tratamento;  

 

5. Assegurar a prestação adequada dos serviços de coleta e disposição 

final de resíduos sólidos urbanos, implantando políticas de coleta e 
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reciclagem de materiais e compostagem, reduzindo a proliferação de 

vetores e animais peçonhentos; 

 

6. Estabelecer estudos de viabilidade técnica e financeira para a formação 

de consórcio intermunicipal para tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

 

Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de 

Saneamento 

 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser 

executado no período 2018 -2048, se constituirá por linhas de ação que devem 

se articular com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a 

superação dos problemas diagnosticados. 

 

Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem 

desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, 

conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas. 

 

Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de 

ações (projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens 

e serviços oferecidos à sociedade. 

 

Nesse sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano 

Municipal de Saneamento, serão subdivididas em quatro eixos, cuja exposição 

breve está a seguir apresentada: 

 

1. Gestão municipal do saneamento básico 
 

A administração pública municipal deverá ser reestruturada, visando a 

busca da eficiência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, 

esta linha de ação compreende a tomada de decisão do gestor publico em 
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destinar a gestão do Plano Municipal de Saneamento à determinada estrutura 

administrativa. 

2. Inclusão Social 

 

A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica que 

a geração de renda e o emprego são estratégias determinantes de inclusão 

social dos menos favorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva dos 

resíduos sólidos urbanos pode propiciar a geração de novos postos de trabalho 

e favorecer a criação de cooperativas de carrinheiros, contribuindo para a 

melhoria de qualidade de vida dessa população.  

 

3. Infra-estrutura, meio ambiente e saúde pública 

 

Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços de 

água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana à população mediante à 

observância das disposições legais pertinentes e a capacidade de pagamento 

da população sobre a prestação desses serviços. Políticas públicas e acesso 

às linhas de financiamento são fatores essenciais para a persecução da 

melhoria dos indicadores de saúde pública, de desenvolvimento econômico e 

social e de preservação ambiental. 

 

4. Educação Socioambiental 

 

Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e doenças 

de veiculação hídrica, consumindo recursos públicos em ações curativas. 

Assim, para a reversão desse quadro é preciso desenvolver na sociedade a 

preocupação com o equilíbrio ecológico e ambiental em função das atividades 

humanas, por meio de um programa de educação socioambiental a fim de 

minimizar os impactos ambientais. A sociedade deve ser orientada a garantir a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, primeiramente no meio 

ambiente no qual está inserida. 
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ENCERRAMENTO 
 

O presente relatório final do Plano Municipal de Saneamento do 

Município de Nova Laranjeiras é constituído de 68 páginas, e foi aprovado 

mediante participação popular em Audiência Pública realizada na data de 

05/10/2018. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS  

GESTÃO MUNICIPAL 

 2013 - 2016 

66 

ANEXOS 

Mapa 6: Captação de Água e Tratamento de Esgoto no Município de Nova 
Laranjeiras 

 
Fonte: Consultoria com base cartográfica da COPEL/SEDU – 10/2007 
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Mapa 7: Rede de Abastecimento de Água do Município de Nova 
Laranjeiras 

Fonte: Consultoria com base cartográfica da COPEL/SEDU – 10/2007 
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Mapa 8: Aterro Sanitário do Município de Nova Laranjeiras 
Fonte: Consultoria com base cartográfica da COPEL/SEDU – 10/2007 

 


