
CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAR AS 
MELHORES SOLUÇÕES DE SANEAMENTO NESTA DÉCADA 

SEU MUNICÍPIO JÁ ESTÁ PREPARADO 
PARA OS DESAFIOS DO SANEAMENTO?



 Com a crescente demanda da importância das 
questões ambientais e sanitárias para os municípios de 
todo o Brasil, que cada vez mais buscam o bem estar de 
sua população e a diminuição dos gastos com questões 
como coleta de lixo, destinação �nal do lixo, saúde devido 
a falta de sistemas de distribuição de água e coleta de 
esgoto e�cazes, aumento do calor devido a urbanização e 
a falta de arborização urbana e o crescimento de área de 
inundações devido a falta de uma drenagem urbana 
e�caz.

 Pensando nisso a Ecossoluções Consultoria 
Ambiental e Sanitária, empresa com mais de 10 anos de 
atuação no mercado, vem oferecer os seguintes serviços 
para que seu município rume a sustentabilidade: 
Levantamento de dados ambientais e sanitários do 
Município com a utilização de imagens de satélite, drones, 
levantamentos de campo e mapa o�ciais.

SANEAMENTO DEVE SER PRIORIDADE

 O Plano municipal deve garantir a promoção da 
segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das 
desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, 
desenvolvimento econômico do município, ocupação 
adequada do solo, e a prevenção de acidentes ambientais 
e eventos como enchentes, falta de água e poluição. 

 A Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser periódica para acompanhar os avanços 
alcançados ao longo de um período e até mesmo para alteração de metas a serem atingidas para a melhoria da 
qualidade de saneamento de um município.

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO



 O plano diretor de drenagem urbana, segundo 
Tucci (1997), tem o objetivo de �planejar a distribuição da 
água no tempo e no espaço, controlar a ocupações das 
áreas de riscos de inundações e convivência com 
enchentes em áreas de baixo risco�. 

 O PMAU é um instrumento para de�nir o 
planejamento e a gestão da arborização no Município, 
visando o aumento da resiliência da cidade às mudanças 
climáticas, a quali�cação da paisagem e a satisfação da 
população, considerados os pressupostos da ecologia e 
das cidades inteligentes. Tem como base o planejamento 
e ações participativas. 

 O PMRS consiste em um diagnóstico sobre 
a situação atual dos conjuntos de resíduos gerados 
no Município e de�ne diretrizes, estratégias e 
metas para serem desenvolvidas as ações.

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Elaboração do Plano MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS



 Acompanhamento técnico de processos de 
licenciamento ambiental do município, projetos de leis 
ambientais, elaboração de projetos ambientais e de 
saneamento, incluindo projetos de baixo custo para 
melhoria do saneamento básico (água, esgoto e resíduos 
sólidos), drenagem urbana e arborização urbana do 
município.

 Elaboração de Projetos Ambientais ,  de 
Saneamento, de Arborização Urbana e de destinação 
correta dos resíduos.

 Um projeto é uma ação organizada. É o resultado 
obtido ao se �projetar� no papel tudo o que é necessário 
para o desenvolvimento de um conjunto de atividades: 
quais são os objetivos, quais os meios para atingi-los, 
quais os recursos necessários, onde serão obtidos e como 
serão avaliados os resultados, otimizando a utilização dos 
recursos públicos para implantação dos projetos.

CONSULTORIA AMBIENTAL PARA MUNICÍPIOS

implantação do programa lixo zero

 Lixo zero é uma meta que é ética, econômica, 
e�ciente e visionária para orientar pessoas a mudar seus 
estilos de vida e práticas para emular ciclos naturais 
sustentáveis, onde cada material descartado seja 
projetado para tornar-se recurso para outros usos, 
eliminando lixões, gastos com coleta e destinação de lixo 
e utilização nobre dos resíduos do município. 



 A Agenda 2030 é fruto do trabalho conjunto de 
governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo 
modelo global para acabar com a pobreza, promover a 
prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o 
ambiente e combater as alterações climáticas e integra 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
sucessores dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, que deverão ser implementados por todos os 
países e que abrangem áreas tão diversas, mas 
interligadas, como: o acesso equitativo à educação e a 
serviços de saúde de qualidade; a criação de emprego 
digno; a sustentabilidade energética e ambiental; a 
conservação e gestão dos oceanos; a promoção de 
instituições e�cazes e de sociedades estáveis e o 
combate à desigualdade a todos os níveis.  

IMPLANTAÇão da agenda 2030 e seus 17 objetivos

NÓS OFERECEMOS SOLUÇÕES 
PARA SEU MUNICÍPIO ENFRENTAR
OS DESAFIOS DO SANEAMENTO.

Agende uma apresentação virtual 
e conheça melhor nossos serviços.

 (12) 9 8141-3657  

 (12) 3662 - 4883  

 contato@ecossolucoes.com.br

www.ecossolucoes.com.br


