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 A água é uma substância química composta

de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para

todas as formas conhecidas de vida na terra.



 É frequente associar a água apenas à sua forma

ou estado líquido, mas a substância também

possui um estado sólido, o gelo, e um

estado gasoso, designado vapor de água.



 A água cobre 71% da superfície da Terra. Na Terra,

ela é encontrada principalmente nos oceanos.

1,6% encontra-se em aquíferos e 0,001% na

atmosfera como vapor, nuvens (formadas de

partículas de água sólida e líquida suspensas no ar)

e precipitação. suspensas no ar) e precipitação.

Superfície, geleiras e calotas polares detêm 2,4%, e

outros, como rios, lagos e lagoas detêm 0,6% da água

do planeta.



 O acesso à água potável tem melhorado

continuamente e substancialmente nas últimas

décadas em quase toda parte do mundo.



 No entanto, alguns pesquisadores estimaram 

que em 2025 mais de metade da população 

mundial sofrerá com a falta de água potável.



 A água desempenha um papel importante na

economia mundial, já que ela funciona como

um solvente para uma grande variedade de

substâncias químicas, além de facilitar a

refrigeração industrial e o transporte. Cerca de

70% da água doce do mundo é consumida

pela agricultura.



 Água potável é a água que pode ser consumida

por pessoas e animais que não possui substancias

tóxicas sem riscos de adquirir doenças

por contaminação. É oferecida em pequena

quantidade, mas ela pode ser oferecida em

tanques também. Ela pode ser oferecida

à população urbana ou rural com ou sem

tratamento prévio dependendo da origem

do manancial. O tratamento de água visa reduzir

a concentração de poluentes até o ponto em que

não apresentem riscos para a saúde pública.



ETAPAS DO TRATAMENTO

 CLORAÇÃO – serve para eliminar os germes 

patogênicos (nocivos à saúde) e garantir a 

qualidade da água até a torneira do consumidor.

 FLUORETAÇÃO – Opcionalmente, pode ser feita 

a fluoretação, quando é adicionado fluorssilicato 

de sódio ou ácido fluorssilícico em dosagens 

adequadas. Com o objetivo de reduzir a 

incidência de cárie dentária, especialmente nos 

consumidores até aos 12 anos de idade, período 

de formação dos dentes.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO

MISSÃO: “Abastecer a população com água 

tratada e prover sistemas de saneamento básico”.



A DMAE CONTA COM:

 10 POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA;

 04 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA;

 2.263 LIGAÇÕES;

 ATENDE TODA A POPULAÇÃO DE MONTE 

CARLO.




