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PREFÁCIO
O tratamento da água destinada ao consumo humano 
tem a finalidade básica de torná-la segura do ponto de 
vista de potabilidade, ou seja, tratamento da água tem a 
finalidade de eliminar as impurezas prejudiciais e 
nocivas à saúde. 

O E-Book de Tratamento de água apresenta de forma 
sucinta os principais processos e tecnologias de 
tratamento de água, para que esta possa atendem as 
exigências técnicas e legais pertinentes.  

É importante que o leitor tenha consciência de que o 
conteúdo desse E-Book não esgota o assunto sobre 
Tratamento de Água, sendo este apenas um referência 
para consulta e para início de um aprofundamento 
sobre o assunto.  
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Este documento foi elaborado pela Empresa Gracy Ambiental, estando vetado, sob as 
penas da Lei, sua reprodução e todo e qualquer uso diferente daquele para o qual está 
sendo destinado, sem o consentimento da empresa.



SUMÁRIO
1 .   INTRODUÇÃO  

2 .  TRATAMENTO  DE  ÁGUA  

3 .  PROCESSOS  DE  TRATAMENTO  

      3 .1 .  Processo  de  Clarif icação  

      3 .2 .  Processo  de  Desinfecção  

      3 .3 .  Processo  de  Fluoretação  

4 .  TRATAMENTOS  ESPECIAIS  

5 .  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

6 .  BIBLIOGRAFIA  CONSULTADA

GRACY AMBIENTAL



1. Introdução 

GRACY AMBIENTAL



Introdução
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A água é essencial à vida humana e um recurso natural cada vez mais escasso, O homem necessita 
de água de qualidade adequada para desenvolver suas atividades, não só para proteção de sua 
saúde, como também para o seu desenvolvimento econômico. No Brasil, estima-se que um grande 
número de internações hospitalares está relacionado com à ausência de saneamento básico, 
principalmente com relação a qualidade da água consumida pela população. 

Água pura, no sentido rigoroso do termo, não existe na natureza, pois a água é um ótimo solvente, 
e desta forma, nunca é encontrada em estado de absoluta pureza. A água pode conter uma série de 
impurezas, para que assim, possam atender a um padrão de potabilidade. 

Padrão de Potabilidade são as quantidades limites que, com relação aos diversos elementos, 
podem ser toleradas nas águas sendo fixadas, em geral, por decretos, regulamentos ou 
especificações. Atualmente, no Brasil, padrão de potabilidade é estabelecido pelo Ministério da 
Saúde pela Portaria nº 2914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância de 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Portanto, se faz necessário o tratamento da água para abastecimento público, na estação de 
tratamento, através de processos e operações físicas e químicas, para tratar a água com 
finalidades higiênicas, estéticas e econômicas, atendendo aos Padrões do Ministério da Saúde e, 
melhorando a qualidade das águas naturais, prevenindo assim, o aparecimento de doenças de 
veiculação hídrica e protegendo a saúde da população. 
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Tratamento de Água

O tratamento de água é realizado na Estação de Tratamento de Água 
(ETA), definida na norma brasileira (ABNT NBR 12.216/92 – Projeto de 
estação de tratamento de água para abastecimento público como 
“conjunto de unidades destinado a adequar as características das águas 
aos padrões de potabilidade”. 

Na elaboração do projeto de uma Estação de tratamento de água, como 
também, na escolha de melhor tecnologia, processo e operações, é 
fundamental principalmente, o conhecimento das características de 
água e as condições de padrões da qualidade da água. 

As características da água podem ser físicas, químicas e biológicas. As 
características físicas possuem importância sobre o aspecto estético e 
para relevância do de vista sanitário, enquanto, as características 
químicas e biológicas são de grande importância do ponto de vista 
sanitário, com relação a saúde humana.

A qualidade da água dos mananciais superficiais e o uso desta para 
abastecimento público, pode ser realizada através da Resolução 
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiental) nº 357/2005, que 
classifica as águas em três categorias (águas doces, salobras e salinas) 
e, essas categorias em treze classes de qualidade, para os seus usos 
preponderantes. 



A NBR 12.216/92, também faz uma classificação das águas naturais em 
quatro tipos (Tipo A, Tipo B, Tipo C e Tipo D). Tanto a Resolução com a 
norma associa a cada uma das classificações de água a um tipo de 
tecnologia recomendado. 
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As tecnologias de tratamento para consumo humano, podem ser 
resumidas em dois grupos, sem coagulação química e com coagulação 
química. Na Figura 01, são apresentadas, na forma de diagrama de blocos, 
as principais ETAS, com seus processos e operações de tratamento.

A filtração em múltiplas etapas (FiME) é uma tecnologia na qual não se 
emprega a coagulação química. Na filtração em múltiplas etapas, a água 
passa por diferentes etapas de filtração, no caso filtros lentos, ocorrendo 
em cada um, uma progressiva remoção de substâncias sólidas. Essa 
tecnologia deve ser precedida de umidades de pré-tratamento. 
 

A dupla filtração é uma tecnologia que se emprega a coagulação química 
e, neste tem a associação da filtração direta ascendente com a filtração 
direta descendente. Nos dois filtros é usado meio filtrante constituído 
apenas de areia, sendo que em estações maiores, os dois tipos de filtros 
são constituídos em baterias separadas. 
 



P R I N C I P A I S  T E C N O L O G I A S  D E  T R A T A M E N T O  D E  Á G U A  P A R A  C O N S U M O  H U M A N O

 Figura 01: PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
  Fonte: Di Bernardo e Dantas (2005)  
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Na filtração direta ascendente, a água bruta é coagulada no mecanismo 
de neutralização e introduzida na parte inferior de umidade filtrante. 
Essa tecnologia vem sendo usada com sucesso em diversos países, 
inclusive no Brasil, onde são conhecidos com “filtros russos”. O que 
ocorre nesta tecnologia é o processo de classificação juntamente com a 
coagulação.

A filtração direta descendente surgiu principalmente pela dificuldade 
do tratamento de água com turbidez e cor verdadeira relativamente 
baixas. Essa é composta das seguintes operações: coagulação, 
floculação e filtração. Dependendo da qualidade de água bruta, 
principalmente o tamanho das partículas, a floculação pode ser ou não 
utilizada.

A floto-filtração é usada no tratamento de água que possuem elevada 
concentração de algas ou cor verdadeira. Essa é composta pelas 
operações de coagulação, floculação, flotação e filtração direta 
descendente. 

Ainda, dependendo da qualidade de água bruta, essas tecnologias de 
tratamento, podem ou não ser precedidas de pré-tratamento. Existem 
diversas variantes de unidades de pré-tratamento, podendo ser: Pré- 
tratamento com decantação, com filtração dinâmica, com a filtração 
dinâmica em série com a filtração com escoamento vertical ou 
horizontal, com filtração dinâmica, coagulação e filtração com 
escoamento vertical ou horizontal.
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PROCESSOS DE TRATAMENTO
A prática consagrada no Brasil, para concepção das estações de 
tratamento de água de mananciais superficiais para abastecimento, em 
grande parte das situações, adota a combinação dos seguintes processos: 
CLARIFICAÇÃO, com o objetivo de remover sólidos, DESINFECÇÃO, para 
eliminação dos microrganismos, FLUORETAÇÃO, para a preparação da 
cárie dentária e, controle de como são.

Ao adotar apenas esta combinação, observa-se que as águas dos 
mananciais superficiais, utilizadas para abastecimento público, 
usualmente só satisfaz os padrões de potabilidade para os parâmetros 
físicos e biológicos.

Outro aspecto, importante a ser ressaltado, é o abastecimento realizado 
por águas subterrâneas, especialmente de manancial artesiano, mais 
profundo, onde é dispensada a etapa de clarificação, em função dos 
baixos níveis de sólidos encontrados.

Entretanto, em função das substâncias orgânicas e inorgânicas presentes 
nas águas naturais, alguns processos diferentes dos descritos podem se 
mostrar necessários. Vários desses são complexos, apresentando custo 
elevado e uma operação especializada, sendo esses: abrandamento, 
adsorção, aeração, oxidação, tratamento com membranas, troca iônica. 
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T H E  B E N E F I T S

3.1 Processos de Classificação 
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A etapa de classificação constitui-se de um conjunto de operações unitárias, destinadas à remoção 
de sólidos. A função essencial consiste na remoção de turbidez e de cor. A remoção desses, trazem 
para água uma aparência esteticamente adequada, além de redução de microrganismos ajudando 
no desempenho adequado durante o processo de desinfecção. 

A norma NBR 12.216/92, cita gradualmente o micropeneiramento e a aeração, além dos processos 
citados anteriormente. A norma ainda ressalta, que para o dimensionamento das unidades que 
compõe esses processos devem ser considerando as vazões mínimas e máximas e, levar em conta a 
divisão dessas unidades em etapas e a possibilidade de sobrecargas. 

As operações unitárias que ocorrem nos processos de classificação são:

A) Coagulação e Floculação

A coagulação é um processo químico que visa aglomerar impurezas que se encontram em suspensão 
finais, em estado coloidal, em partículas sólidas que possam ser removidas por sedimentação ou 
filtração.

Depende fundamentalmente das características da água e das impurezas presentes, conhecida por 
meio de parâmetros como pH, alcalinidade, cor verdadeira, turbidez, temperatura, potencial zeta, 
condutividade, tamanho e distribuição das partículas em estado coloidal e em suspensão. 



Os reagentes em geral empregados são: Os reagentes em geral empregados 
são: os coagulantes, com o sulfato de alumínio PAC (Policlareto de 
Alumínio) cloreto térmico e, os álcalis, como hidróxido de cálcio e 
carbonato de cálcio, para promover e manter a alcalinidade necessária ao 
processo. A coagulação é o resultado individual ou combinado da ação de 
quatro mecanismos distintos: compressão da dupla comada elétrica, 
adsorção e neutralização, varredura, adsorção e formação de pontes, 
ocorridos na unidade de mistura rápida.

A mistura rápida é a operação destinada a dispersar os produtos químicos 
na água a ser tratada. De acordo com NBR 12216/92 as condições ideais, 
em tornos de gradiente de velocidade, tempo de mistura e a 
concentração de solução coagulante devem ser determinadas 
presencialmente em laboratório. (Teste Jar-test) 
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As unidades de mistura rápida podem ser obtidas por meios de 
dispositivos mecânicos, hidráulicos ou especiais, que podem ser: Ressalto 
hidráulico (vertedor retangular e vertedor parsball), por meio de 
injetores, por meio de melhorias difusoras e por agitadores (fluxo axial e 
fluxo radial).

Após a unidade de mistura rápida existe necessidade de agitação 
relativamente lenta, para que ocorrem choques entre as impurezas, 
promovendo a agregação de partículas desestabilizadas e aglomeração 
em partículas maiores, denominadas de flocos. Esta etapa de agitação 
lenta é denominada de floculação, e, essa utiliza de floculadores que pode 
ser hidráulico ou mecanizado. 
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A sedimentação é o fenômeno físico no qual, em decorrência de ação da gravidade, as partículas 
suspensas apresentam movimento descendente em mio líquido de menor massa específica. O 
processo ocorre em decantadores, que são unidades destinadas à remoção de partículas presentes 
na água, pela ação da gravidade. Podem ser convencionais, ou de baixa taxa, e de elementos 
tubulares, ou de alta taxa ou escoamento laminar. A norma NBR 12.216/92, estabelece que o 
número de decantadores de ETA depende de fatores operacionais e econômicos, podendo ser ou 
não mecanizados.

B) Sedimentação 

Os decantadores convencionais consistem de grande tanques retangulares, o escoamento se 
realiza em regime turbulento com número de Reynold acima de 2.000: O seu projeto depende de 
vários parâmetros que podem ser estimados em laboratórios e outros decorrentes de observação 
na prática. A taxa de escoamento superficial antes limitada a 30 m³/m² dia atualmente, desde que 
seja assegurada uma boa operação, poderá elevar-se até 54m³/m² dia nos decantadores 
convencionais de fluxo horizontal e até 60m³/m² dia, no escoamento vertical.

Os decantadores de alta taxa são tanques com dimensões reduzidas comparadas com o 
decantador convencional, constituído de placas inclinadas, geralmente com inclinação de 60º. A 
inclinação das placas facilitam a remoção dos flocos em virtude da diminuição do percurso de 
decantação, aumentando a eficiência consideravelmente. 



T H E  B E N E F I T SC) Filtração 
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A filtração da água como processo de purificação consiste em fazer a água atravessar camadas 
porosas capazes de reter impurezas. O material poroso comumente empregado como meio 
filtrante é a areia, sendo que outros materiais têm sido utilizados com sucesso, entre os quais o 
carvão (antracito) e a granada. 

Em sistemas públicos de abastecimento de água são empregados dois tipos principais de filtros de 
areia: filtros lentos e filtros rápidos. 

Os filtros lentos são utilizados nos casos em que a água bruta apresenta pouca turbidez e baixa 
cor, ou que se enquadram nesse tipo após pré-tratamento, não exigindo tratamento químico 
(coagulação e nem sedimentação). A camada filtrante é constituída de areia mais fina e a 
velocidade com que a água atravessa a camada filtrante é relativamente baixa, taxa de infiltração 
(3 a 5 m³/m² da). A lavagem da areia é externa ao filtro, por meio de retiradas sucessivas das 
camadas colmatadas que, concluído o ciclo, são recolocadas no filtro após lavagem.

Os filtros rápidos diferem dos filtros lentos não só pela velocidade de filtração como pela sua 
construção e modo de operação. São constituídos com condições de autolavagem através de 
inversão do fluxo normal de funcionamento. Os filtros rápidos recebem geralmente água tratada 
quimicamente e podem ser de camada filtrante simples (areia) ou dupla (areia e antracito), fluxo 
ascendente ou descendente.
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O de fluxo ascendente são sempre de camada simples, e funciona em sentido inversão, fluxo de 
baixo para cima. Dispensa as operações de floculação e decantação, sendo aplicado um coagulante 
minutos antes da filtração. O fluxo de água encontra um material mais grosseiro nas camadas 
inferiores do meio filtrante e material mais finos na parte superior. A lavagem é feita com uma 
corrente de água no mesmo sentindo de filtração.

O de fluxo descendente, pode ser em uma ou duas camadas (camada dupla), onde a água percorre 
a cama filtrante de cima para baixo, e do material mais fino para o material mais grosso. A lavagem 
ocorre em intervalos de 20 a 40 horas, por 10 minutos, dependendo das características de água 
que chega ao filtro e das condições de operação, em contracorrente, por inversão de fluxo (baixo 
para cima).
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3.2 Processos de Desinfecção 

A desinfecção de água para fins de abastecimento constitui medida que, em 
caráter corretivo ou preventivo, deve ser obrigatoriamente adotada em todos 
os sistemas públicos. Somente um processo de desinfecção bem controlado, 
antes da água atingir o ponto de consumo, é que poderá garantir a qualidade 
da água do ponto de vista de saúde pública.

Além disso, a desinfecção tem como finalidade a prevenção de uma eventual 
contaminação de água no sistema de distribuição e eliminação de 
microrganismos patogênicos que não foram removidos nas operações 
utilizados para a desinfecção de água de abastecimento público são: cloro 
(gasoso ou líquido), hipoclorito de sólido, encontrado comercialmente sob a 
forma de solução e, cal clorado, encontrada no comércio sob a forma de pó, 
devendo ser previamente dissolvida em água para aplicação.

Para a adição desses produtos a água, em geral são utilizados desodores, 
denominados, de acordo com o produto a ser utilizado, cloradores ou 
hipocloradores.



3.3 Processos de Fluoretação 

A etapa de fluoretação é prevista objetivando atender a legislação federal (Portaria nº 635/15 do 
Ministério da Saúde), que recomenda o uso desse produto nas águas de abastecimento. A 
importância de fluoretação é para a prevenção da cárie dentária, principalmente aos indivíduos 
na idade suscetível. As aplicações no abastecimento de água fazem-se por meio de aparelhos 
desodores, sendo usados o fluoreto de sólido, o fluossilicato de sódio e o ácido fluossilicico.
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Correção da dureza 

Os principais íons causadores de dureza são cálcio e magnésio, sob forma de carbonatos, 
bicarbonatos e sulfatos. Domesticamente reconhece-se que uma água é mais dura ou menos dura, 
pela maior ou a menor facilidade que se tem de obter, com ela, espuma de sabão e é principalmente 
desagradável ao paladar. Os principais processos de remoção de dureza da água são o da cal-solda, 
de zeólitos ou o de osmose inversa. Na prática do tratamento a dureza é um parâmetro de utilização 
limitada a certos métodos baseados em reações de precipitação como é o caso do tratamento com 
cal. 

Remoção de ferro 

O processo utilizado para a remoção do ferro depende da forma como as impurezas de ferro se 
apresentam. Para águas limpas que prescindem de tratamento químico, como as águas de (poços, 
fontes, galerias de infiltração), contendo bicarbonato ferroso dissolvido (na ausência de oxigênio), 
utiliza-se a simples aeração. Se o ferro estiver presente junto com a matéria orgânica, as águas, em 
geral, não dispensarão o tratamento completo com aeração inicial (aeração, coagulação, floculação, 
decantação e filtração). 

Correção de acidez excessiva 

É obtida pelo aumento do pH, com a adição de cal ou carbonatos. Na prática rural, consegue-se a 
remoção fazendo-se a água passar por um leito de pedra calcária. 
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Remoção de odor e sabor desagradáveis 

Depende da natureza das substâncias que os provocam. Como métodos gerais, usam-se: carvão 
ativado; filtração lenta; tratamento por ciclo completo. 

Dessalinização de água 

A água salobra ou do mar transforma-se em água potável através da tecnologia de osmose inversa 
para dessalinização da água. A osmose é um fenômeno natural físico-químico, é o nível final de 
processos de filtração disponíveis com a utilização de membranas. Na Região Nordeste muitas 
localidades têm empregado dessalinizações para produção de águas abastecimento, tanto para 
processar águas salobras de origem superficial ou subterrânea. 
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Além dos tratamentos especiais para abastecimento público existe ainda o tratamento da 
água para outras finalidades, consumo industrial por exemplo, a água deve ser analisada 
segundo a finalidade: água de refrigeração e água para produção de vapor, assim como as 
águas de processo. 

Nas águas de refrigeração e água de produção de vapora a presença de sais de cálcio e 
magnésio e de microrganismos na água de refrigeração deve ser evitada. A formação de 
depósitos de silicato e carbonatos de cálcio e magnésio no interior de equipamentos e 
tubulações provoca a redução da eficiência da troca de calor e corrosão das tubulações. 

Chama-se água de processo a que participa diretamente das reações químicas por um 
mecanismo de hidrólise ou de dissolução. Seu tratamento compreende a remoção da acidez, 
da alcalinidade, da dureza, do ferro e de outros minerais, conforme as exigências da 
aplicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tecnologias de tratamento de água expressas na literatura são 
frequentemente uma simplificação de realidade, visando apenas a servir de 
orientação. A definição da tecnologia de tratamento, deverá ir além das 
características e de qualidade de água definida por ensaios no laboratório e 
das normativas existente, e sim, levar em consideração fatores como: 
condições sócio-econômica da comunidade, disponibilidade de recursos 
próprios, para a operação e manutenção e, a escolha da melhor alternativa 
que conduza ao menos custo sem, contudo, deixar de lado a segurança na 
produção de água potável. 

Outro aspecto a ser considerado com relação as tecnologias de tratamento 
de água, e que nos processos e operações utilizados, esses podem gerar 
resíduos sólidos, denominados de “lodos” e que, atualmente vem gerando 
cada vez mais problemas para as constituições que gerenciam tais 
tecnologias. Os lodos gerados devem ser devidamente tratados e dispostos 
sem provocar danos ao meio ambiente. O tratamento poderá ser realizado 
através da clarificação, adensamento, desaguamento e disposição final 
(incineração, aterro industrial, aterro sanitário, fabricação de blocos 
cerâmicos, etc). 
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com um quadro técnico de grande experiência em 

projetos na área de meio ambiente. A Gracy 

Ambiental foi criada para assessorar empresas 

e pessoas com os princípios de trazer maior 

rentabilidade ao seu negócio, proporcionando uma 

relação benefícios e custo com qualidade altamente 

vantajosa. 

www.gracyambiental.com.br

Visite nosso site!

Consulte-nos!
(84) 3302-6775 

(84) 99806-0014

https://www.linkedin.com/in/gracy-ambiental-4b89aa147/
https://www.facebook.com/gracyambiental/
https://www.instagram.com/gracy_ambiental/
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