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Conteúdos:

- SANEAMENTO BÁSICO – TRATAMENTO DE ÁGUA

Objetivo da aula:
Reconhecer a importância do Tratamento de água para a
vida dos seres vivos;
. Conscientizar sobre o consumo de água e da necessidade
de preservar a água;
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ÁGUA POTÁVEL
Primeiro, é preciso ressaltar que nem toda água doce é potável. A
água de fácil acesso, como a de rios e lagos, não necessariamente
apresenta boa qualidade. Para que seja considerada potável, a água
necessita estar livre de contaminação.
De acordo com o Ministério da Saúde,
define-se água potável como:

“água que atenda ao padrão de
potabilidade e que não ofereça
risco à saúde”.
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ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA):
Para que seja considerada potável, a água também precisa atender alguns
requisitos, como ser inodora, incolor e ter sabor indefinível, e também não pode
apresentar organismos patogênicos (organismos que causam doença).

1 - CAPTAÇÃO E FILTRAÇÃO GROSSEIRA:
Inicialmente a água é captada de um rio, lago ou represa, por exemplo, por meio de
uma adutora (conjunto de tubos), que traz a água para um tanque na estação de
tratamento. Ao chegar à estação de tratamento, a água passa por grandes grades,
que impedem que materiais grandes continuem na água, como animais mortos.
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2- COAGULAÇÃO:
A água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal
chamado de sulfato de alumínio ou sulfato férrico. Esses compostos
formam uma substância gelatinosa que favorece a formação de flocos
(junção das impurezas na substância gelatinosa).

3 - FLOCULAÇÃO:
Nessa etapa, a água é direcionada para outro tanque, onde será
adicionado um polímero que favorecerá que os flocos formados na
etapa de coagulação juntem-se e formem flocos ainda maiores e mais
pesados.
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4 - DECANTAÇÃO:
Após a floculação, a água é direcionada para um novo tanque, onde ela
permanecerá em repouso para que os flocos formados sejam
decantados para o fundo do tanque, haja vista que eles são mais
densos que a água.

5 - FILTRAÇÃO:
Após a decantação, a água atravessa um grande filtro formado por
areia, carvão ativado e cascalho. Nessa etapa, as impurezas que não
aderiram aos flocos ficam retidas no filtro, além de a água sofrer uma
desodorização pela presença do carvão ativado.
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6 - DESINFECÇÃO:
Consiste na adição Cloro à água, na forma de sal, com o objetivo de
eliminar os micro-organismos causadores de doenças.

7 - FLUORETAÇÃO:
Nessa etapa, é adicionada à água uma quantidade de ácido com flúor,
o Ácido Fluossilícico (H2SiF6), para auxiliar na redução de cáries na
população.
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8 - CORREÇÃO DO PH OU ACIDEZ DA ÁGUA:
USO DA CAL HIDRATADA -Ca(OH)2 OU CARBONATO DE SÓDIO –
Na2CO3 (BARRILHA). Com a finalidade para diminuir a acidez do
meio.

9 - ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO:
Por fim, a água é armazenada em um reservatório e distribuída para
as residências.
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ETAPAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
1. FILTRAÇÃO GROSSEIRA – Uso de telas na entrada da ETA
2. COAGULAÇÃO – APLICA-SE SULFATO DE ALUMÍNIO
3. FLOCULAÇÃO - FORMAÇÃO DE FLOCOS PARA ACELERAR A
DECANTAÇÃO
4. DECANTAÇÃO OU SEDIMENTAÇÃO– USO DA GRAVIDADE
5. FILTRAÇÃO – USO DE FILTROS
6. DESINFECÇÃO – USA A CLORAÇÃO E/OU A OZONIZAÇÃO
7. FLUORETAÇÃO – APLICAÇÃO DE FLÚOR PARA EVITAR A CÁRIE
8. CORREÇÃO DE PH – USO DA CAL HIDRATADA -Ca(OH)2 OU
CARBONATO DE SÓDIO – Na2CO3 (BARRILHA).
9. DISTRIBUIÇÃO: Consiste na saída da água da estação para os
reservatórios dos bairros e destes para as residências.
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ÁGUA DE REUSO
É definida como a água residuária que está dentro de
padrões estabelecidos para a sua reutilização. Normalmente
a água de reuso é proveniente do banho, cozinha, processos
de fabricação industrial e águas de infiltração, sendo
geralmente tratada em Estação de Tratamento de Esgoto.
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EXERCÍCIO DE CLASSE

01.Numa das etapas do tratamento de água que
abastece uma cidade, a água é mantida durante um
certo tempo em tanques para que os sólidos em
suspensão se depositem no fundo. A essa operação
denominamos:
SEDIMENTAÇÃO OU DECANTAÇÃO
a) filtração
Etapa na qual os flocos de sujeira se juntam
b) sedimentação e precipitam sob ação da gravidade.
c) sifonação
LETRA: B
d) centrifugação
e) cristalização
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02. Associe as etapas do processo utilizado nas ETA’s (Estações de
tratamento de água) com o procedimento característico.

1- Correção de Ph
2- Floculação
3- Decantação
4- Desinfecção
( 4 ) adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde.
( 1 ) adição de cal hidratada para diminuir a acidez.
( 3 ) a água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem
no fundo.
( 2 ) sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira
se juntem, formando pequenos coágulos.
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03. A água sem tratamento quando ingerida pode ser
responsável pela transmissão de muitas doenças, como por
exemplo, gastroenterite e febre tifóide. Qual das enfermidades
a seguir NÃO se classifica como doença de veiculação
hídrica:
Esta doença é transmitida pela
a) amebíase;
picada do mosquito Aedes
b) giardíase;
aegypti infectado.
c) dengue;
d) hepatite infecciosa;
e) cólera.
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04. (ENEM) Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com
ameaças de doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água
do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas
crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a
população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a
alternativa é consumir a do rio.
O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: http://www.oliberal.com.br.

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os
problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações
ribeirinhas é a
A CLORAÇÃO é o método mais econômico e usual para a

a) Filtração;
b) Cloração;
c) Coagulação;
d) Fluoretação;
e) Decantação.

desinfecção da água em sistemas públicos. Sendo a etapa
do tratamento de água que consiste na desinfecção,
ou seja, e a etapa do tratamento onde ocorre a morte dos
micro-organismos, seria o procedimento mais
adequado para tratar a água dos rios da população
ribeirinha.
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05. Em uma das etapas do tratamento de água se acrescenta o Sulfato
de alumínio Al2(SO4)3, este composto tem um importante papel no
processo, sem ele seria praticamente impossível retirar as impurezas
presentes na água sem tratamento. A imagem a seguir ilustra o
Al2(SO4)3 agindo sobre a água, ela também serve para representar
duas etapas do tratamento convencional usado nas ETA’s,
As etapas observadas são:
a) sedimentação e floculação
b) floculação e desinfecção
c) floculação e sedimentação
d) desinfecção e sedimentação
e) decantação e floculação
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06. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a
reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de
tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam
potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os
possíveis empregos para a denominada “água de reuso”, recomenda-se
a) o uso doméstico, para preparo de alimentos.
b) o uso em laboratórios, para a produção de fármacos.
c) o abastecimento de reservatórios e mananciais.
d) o uso individual, para banho e higiene pessoal.
e) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas.
Tratamento não resultam necessariamente em água potável, a ÁGUA DE REUSO
não deve ser empregada em atividades ligadas à higiene e ao consumo da
população, nem direcionada aos mananciais.
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07. Uma ETA, estação de tratamento de água, recebeu no
tratamento, em etapas diferentes, dois produtos químicos: a
primeira composta por sulfato de alumínio e a segunda, por
compostos de cloro.
Estes produtos foram utilizados, respectivamente, nos
processos de:
a) sedimentação e desinfecção.
b) coagulação e desinfecção.
c) sedimentação e filtração.
d) floculação e filtração.
e) filtração e sedimentação.
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