
Para fins potáveis



OBJEVIVO: 
Quando se tem água da concessionária, o 
tratamento é recomendado para suprir ao 

economicamente viável. Ou seja, a utilização do 
poço não é para substituir a concessionária e sim 

para se ter uma alternativa.

META:
Uma alternativa que atende a determinação da 

Portaria do Ministério da Saúde 518/4, onde 
está previsto a utilização de sistemas 

alternativos, tal como o apresentamos;



INFORMAÇÃO preliminar sobre a água bruta (sem 
tratamento) proveniente do poço.
Caso a água seja salgada ou se não formar sabão; o 
tratamento apresentado não se aplica. 
Bem como se tiver óleo; necessita de um tratamento prévio.



Preliminar ao tratamento

• Muitas vezes não se tem uma análise química da água 
do poço. Aí podemos fazer um ensaio para conhecer o 
fator limitante à potabilidade; tal como:

• ENSAIO: Tomamos duas garrafas PET translúcida de 1 
ou 2 Litros (tipo Coca-Cola). Enchemos as duas e em 
uma delas colocamos uma tampinha da garrafa com 
água sanitária (ou qualquer tipo de cloro disponível). 
Agitamos e vamos observar no dia seguinte: 
Comparando com a água sem cloro, se a que contém 
cloro ficou mais clara com ou sem depósito.

•?



Se houver análise, obviamente dispensa-se o ensaio !.
Sempre consideramos a fonte de água bruta, 
contaminada bacteriologicamente devido a exigência 
da Portaria MS518 que água só pode ser consumida 
para fins potáveis, após tratamento.
A análise ou o ensaio podem determinar o tipo do 
tratamento; tal como:
Se a análise de Cor der menor que 5 ou se não formar 
um pozinho (precipitado) no fundo da garrafa que 
contem cloro;
O equipamento será o “Clorador com filtro”.
Se der precipitado ou cor na água, devemos utilizar a 
“Estação Compacta”.



Veja o vídeo de apresentação do 
equipamento Clorador com filtro.



Detalhes do equipamento



Estação compacta de tratamento de 
água do poço; vazão até 1,2m³/hora.



Porque a água fica limpa!?
• A Estação compacta é um equipamento que 

sumariza as reações que são necessárias para 
sanitizar a água do poço, continuamente; tal 
como:

• Oxidação (que é o cozimento químico) pela 
ação do cloro e formação de um floco que age 
como uma vassoura arrastando os sólidos 
formados pela oxidação, catalisada pelos 
produtos: um floculante e outro auxiliar de 
filtração, que dão eficiência ao filtro.



Ação dos produtos químicos
• Floculação com ajuda de produtos químicos



Água potável.
• Após a floculação, a água do sistema da 

Estação compacta, vai para o filtro.

• Veja na foto anterior que a água que era cor 
de barro, após a floculação, se segue uma 
decantação, onde separa-se o “barro” da 

água.

• Na Estação compacta não há decantação mas 
o filtro está habilitado para total eficiência e o 
resultado é água limpa, própria ao consumo: 

potável! 



Seqüencia para montar a Estação 
Compacta.



Finalizando a montagem
• A ETA chega em uma caixa. Posiciona-se e escora 

com o filtro.

• Enche o filtro de areia e poe o cabeçote do filtro.

• Engata o aplicador de produtos e o dreno.


