
O que é Saneamento Básico?

� Segundo� o� Instituto� Trata� Brasil,� Saneamento� Básico� é� o�
conjunto� de� medidas� que� visa� preservar� ou� modificar� as�
condições� do� meio� ambiente� com� a� finalidade� de� prevenir�
doenças�e�promover�a�saúde,�melhorar�a�qualidade�de�vida�da�
população�e�à�produtividade�do�indivíduo�e�facilitar�a�atividade�
econômica.
No� Brasil,� a� Lei� Federal� n°11.445/2007,� define� Saneamento�
Básico� como� o� conjunto� dos� serviços,� infraestrutura� e�
instalações�operacionais�de:

�����������Abastecimento�de�água�potável;
������������Esgotamento�sanitário;
������������Limpeza�urbana�e�manejo�dos�resíduos�sólidos;
������������Drenagem�e�manejo�das�águas�pluviais�urbanas.� 

Por que devo me preocupar com o saneamento? 

�Ter�Saneamento�Básico�adequado�é�condição�essencial�para�um�
país�desenvolvido.�Os�serviços�de�abastecimento�de�água,�coleta�
e�tratamento�de�esgotos,�drenagem�e�manejo�de�águas�pluviais�
urbanas�e�limpeza�urbana�e�manejo�dos�resíduos�sólidos,�elevam�
a� qualidade� de� vida� das� pessoas,� melhoram� aspectos�
relacionados� a� Saúde,� Educação,� Turismo,� Trabalho� e� Renda,�
valorização�de�imóveis,�preservação�dos�recursos�naturais,�com�
consequências�diretas�a�comunidade.

Água�em�quantidade,�regularidade�e�qualidade�satisfatórias;
Coleta,�transporte,�tratamento�e�disposição�final�adequado�
dos�esgotos�sanitários�gerados;
Limpeza�urbana�e�resíduos�sólidos�coletados�e�destinados�
de�maneira�ambientalmente�apropriada;
Drenagem�e�manejo�de�águas�pluviais,�com�soluções�para�
inundações,�alagamentos�e�deslizamentos.�

O que significa levar os serviços de 
saneamento para um município? 
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Resulta�na�garantia�de�acesso�a�todos�os�serviços�públicos�
de�saneamento�básico�com�segurança,�

qualidade�e�regularidade.

Os 4 pilares do Saneamento Básico

PARTICIPE E AJUDE A DECIDIR O 
FUTURO DE BLUMENAU.

Saiba o que o PMSB vai 
mudar em nosso Município!

PMSB
Plano Municipal de Saneamento Básico



Ciclo do Saneamento

�Tratamento�de�água�1
Todas�as�casas�devem�
receber�água�tratada�e�de�
qualidade.�Ela�pode�ser�
retirada�de�mananciais�
superficiais�ou�subterrâneos.�
Na�estação�de�tratamento,�
processos�físicos�e�químicos�
retiram�todo�o�material�
particulado�e�os�
contaminantes,�garantindo��
que�a�água�esteja�limpa�e�
pronta�para�consumo�
humano.�

�Abastecimento2
A�água�precisa�ser�fornecida�
regularmente,�sem�
racionamento,�na�
quantidade�necessária�para�
higiene�e�alimentação�de�
todas�as�pessoas�que�moram�
numa�residência.�

�Coleta�de�esgoto3
Todo�esgoto�produzido�na�
cidade�precisa�ser�coletado�e�
tratado,�pois�evitam�
contaminação�e�transmissão�
de�doenças,�além�de�
preservar�o�meio�ambiente.�
Garantindo�assim�melhoria�
da�qualidade�de�vida�e�a�
preservação�dos�rios�e�
ribeirões.

�Coleta�de�lixo4
O�recolhimento�e�destinação�
final�dos�resíduos�sólidos�são�
responsabilidade�das�
prefeituras,�que�não�podem�
deixar�que�os�resíduos�
acabem�chegando�aos�
cursos�dʼágua.�O�chorume,�
efluente�líquido�do�lixo,�é�um�
dos�maiores�poluentes�de�
rios�e�mananciais.

�Drenagem�Urbana5
A�água�da�chuva�deve�ser�
escoada�em�direção�aos�
cursos�dʼágua,�para�que�
sigam�seu�curso�natural�e�
não�causem�inundações�e�
alagamentos.

�Tratamento�de�esgoto6
A�lei�do�saneamento�
determina�que�todo�o�
esgoto�coletado�em�uma�
cidade�deve�receber�
tratamento�apropriado�antes�
de�ser�devolvido�à�natureza.�
Geralmente,�do�esgoto�que�
sai�da�sua�casa,�99,8%�é�
água.

�Participação�Social7
O�modo�como�o�saneamento�
será�oferecido�tem�que�ser�
amplamente�discutido�e�
fiscalizado�pela�sociedade.�A�
lei�estabelece�a�criação�de�
agências�reguladoras�e�
conselhos�populares�para�
acompanhar�de�perto�as�
ações�de�saneamento.�

A�data�das�reuniões�será�divulgada�nos�
seguintes�locais:�

www.blumenau.sc.gov.br
www.samae.com.br

www.pmsbblumenau.wordpress.com
www.facebook.com/PrefeituraBNU

O�PMSB�é�um�assunto�sério�e�você�
pode�contribuir�para�melhorá-lo.�
Fique�atento�a�data�das�reuniões�

públicas�e�participe!��

Contatos:

pmsb@samae.com.br115*24

O�PMSB��é�formulado�sob�a�coordenação�do�poder�
público,�com�a�participação�de�todos��que�atuam�no�
saneamento�num�determinado�território�e�pela�sua�

população,�

INCLUINDO�VOCÊ,��

PARTICIPE!

Como é desenvolvido o PMSB?

Coordenação,�participação�social�e�comunicação

Programas,�Projetos�e�Ações

Ações�para�emergências�e�contingências

Montagem�do�Sistema�de�Informações�Geográficas�
Municipais�de�Saneamento�Básico.

Mecanismos�e�procedimentos�para�avaliação�sistemática�da�
eficiência,�eficácia�e�efetividade�das�ações

Aprovação�do�PMSB

Diagnóstico�da�situação�do�saneamento�básico�e�de�seus�
impactos�nas�condições�de�vida�da�população

Prognósticos�e�alternativas�para�universalização�dos�
serviços�de�saneamento�básico
Objetivos�e�Metas

� � � A� Lei� Nº11.4445/2007� estabelece� a� elaboração� do� Plano�
Municipal�de�Saneamento�Básico�(PMSB)� �como�instrumento�de�
planejamento� para� a� prestação� dos� serviços� � públicos� de�
Saneamento�Básico.�Planejar�é�essencial�para�estabelecer�a�forma�
de� atuação� de� todas� as� instituições� e� órgãos� responsáveis,�
ressaltando� a� importância� da� participação� da� Sociedade� nas�
decisões� sobre� as� prioridades� de� investimentos,� a� organização�
dos�serviços�e�programas�a�serem�criados�e�implantados.
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PLANEJAMENTO�PARA�MELHOR
�GESTÃO�DOS�RECURSOS!

Como funciona o Plano Municipal de 
Saneamento Básico? 

Como Participar?

� Sua� participação� é� indispensável� para� elaboração� deste�
importante�instrumento�de�planejamento�para�Blumenau.�Você�
pode� participar� das� reuniões� � que� irão� ocorrer� para�
apresentação,�discussão�e�coleta�de�informações.�Você�poderá�
informar�como�está�a�prestação�dos�serviços�de�abastecimento�
de�água,�esgotamento�sanitário,�resíduos�sólidos�e�drenagem�
urbana.�Desta�forma�você�estará�fazendo�parte�da�construção�da

REVISÃO�DO�PLANO�MUNICIPAL�DE�
SANEAMENTO�BÁSICO�

DE�BLUMENAU.
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