
Água TratadaÁgua Tratada
saúde e qualidade de vida

em sua torneira

Dicas de racionamento e tratamento
de água no dia-a-dia:
A água é um recurso natural finito e precisamos usá-la de forma 
racional. Sem desperdícios, a sua conta fica mais barata e você 
ainda colabora para que, futuramente, esse bem não falte no 
nosso planeta! Confira dicas de uso racional da água:

Não use mangueira para 
lavar carros e calçadas;

Ao escovar os dentes, 
feche a torneira;

 Tome banhos mais curtos, 
ensaboando o corpo com o 
chuveiro fechado;

 Acabe com os vazamentos 
na tubulação da rede 
interna;

Para quem tem piscina, evite 
trocar a água constantemente. 
Use procedimentos de tratamen-
to de água;

Ao tomar conhecimento de 
vazamento de água nas ruas, 
comunique imediatamente à 
Embasa, por meio do teleatendi-
mento gratuito 0800 0555 195;

 Use a máquina de lavar com sua 
capacidade máxima, assim você 
economiza água e energia;

Ajude a combater a 
poluição das águas. Não 
jogue lixo nos rios e 
córregos. Não jogue óleo 
de cozinha no ralo da 
pia ou em vasos 
sanitários. Um litro de 
óleo de fritura pode 
contaminar até um 
milhão de litros de água.

Lei de Saneamento Básico
A lei 11.145, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, em seu Art. 3º: I - saneamen-
to básico: conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 
operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamen-
to sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) 
drenagem e manejo de águas pluviais. O sistema de saneamento 
consiste no conjunto de equipamentos e serviços considerados 
prioritários em programas de saúde pública, especialmente o 
abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotos.





Como funciona o tratamento da água
Agora que sabemos a importância da água tratada para nossa saúde, é 
hora de entender como funciona o processo de transformação da água 
bruta (encontrada na natureza, sem tratamento) em água potável, que 
pode ser consumida sem riscos para a saúde. A água tratada distribuída 
em uma cidade ou região passa por várias fases antes de chegar à tornei-
ra das residências. A água bruta é captada de rios, poços ou represas e 
direcionada para estações de tratamento, onde passa por diversos 
processos para se tornar adequada ao consumo, conforme os critérios 
estabelecidos na Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

A importância da água tratada
A água, como o ar, é um recurso natural presente na natureza e 
indispensável à vida. E assim como o ar poluído pode causar problemas 
respiratórios, o consumo ou mesmo o contato com água contaminada 
podem gerar diversas doenças.

A implantação de sistemas de abastecimento de água proporciona uma 
rápida e sensível melhora na saúde e qualidade de vida de uma popula-
ção. Como exemplos, podemos citar:

Algumas doenças veiculadas
por água contaminada
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Algumas doenças veiculadas por
insetos que se desenvolvem na água

FIQUE ATENTO!
Para conservar a qualidade da água distribuída, é 
fundamental que os reservatórios domiciliares 
sejam lavados periodicamente. O recomendável é 
que a limpeza seja feita de seis em seis meses.

Controle e 
prevenção de 

doenças

Causadas por PARASITAS:
Amebíase, Esquistossomose, 

Ascaridíase, etc.

Dengue − Malária − Febre amarela − 
Zika − Chikungunya.

Causadas por BACTÉRIAS:
Cólera, Leptospirose, Febre 

tifóide, Gastroenterites, etc.

Causadas por VÍRUS:
Hepatite viral tipo A, 
Poliomielite, etc.

Promoção de 
hábitos higiênicos 
no corpo e em casa

Combate aos 
vetores de doenças 

infecciosas
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No tratamento, produtos químicos são adicionados 
à água bruta para que as partículas sólidas possam 
ser retiradas, nas etapas de coagulação, floculação 
e filtração. Na etapa de desinfecção, a água, já sem 
nenhuma partícula, recebe cloro para que microor-
ganismos nocivos à saúde sejam eliminados.

Depois do tratamento, a água é 
enviada para os centros de reserva-
ção e é distribuída para as casas, 
podendo percorrer quilômetros da 
captação até as torneiras.


