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O  PMSB  (Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico)  é  um  documento  que  expressa  a  situação  geral  do
saneamento  em  nível  municipal  e  aponta  os  cenários  futuros  com  base  em  análises  técnicas  e  na
mobilização social da população, norteando o planejamento local para o acesso universal ao saneamento.
O PMSB abrange as áreas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Antes de ser posto em prática, o PMSB deve
ser  amplamente  divulgado  e  aprovado  em  audiências  públicas  de  forma  que  a  comunidade  possa
contribuir  com  sugestões  e  reivindicações  expressando  a  vontade  popular.  Logo,  uma  divulgação  com
conteúdos  bem  elaborados  e  visualmente  agradáveis  pode  facilitar  o  entendimento  e  aumentar  a
participação  social  no  processo  de  planejamento.  Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  buscou   aplicar
conhecimentos  de  design  gráfico  na  elaboração  de  peças  voltadas  à  comunicação  no  âmbito  da
mobilização  social  (cartazes,  folders,  cards  e  posts  online)  com  vistas  a  divulgação  do  PMSB  dos
municípios de Guaporé, Muitos Capões, Protásio Alves, Vacaria, Garibaldi e Vila Maria. Para os municípios
supracitados, foram utilizados softwares específicos, como Corel Draw para ícones e ilustrações vetoriais,
e  Clip  Studio  Paint  para  a  composição  geral  dos  folders  e  cartazes.  Os  conhecimentos  e  princípios  de
design, como o cuidado com o mapeamento, iconografia intuitiva, o uso da teoria das cores etc,  foram as
ferramentas utilizadas. As artes desenvolvidas irão compor o Plano de Mobilização e Comunicação Social
dos PMSBs, onde destaca-se a criação de folders e cartazes de divulgação que exprimem a identidade de
cada município,  bem como elaboração de cards para postagem em redes sociais  para cada etapa e/ou
evento durante a elaboração dos Planos. Como resultado, os meios de divulgação do PMSB apresentam
uma  aparência  tanto  coesa  quanto  profissional,  proporcional  à  importância  e  seriedade  do  projeto,
aumentando o interesse e engajamento da população durante a realização do PMSB.
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