


CONTEÚDOS

O tratamento da água tem como principal objectivo a eliminação de
impurezas prejudiciais e nocivas à saúde. Quanto mais poluído o manancial,
mais complexo será o processo de tratamento e, portanto, mais cara será
a água. Estação de Tratamento de Águas (ETA) é a parte do sistema de
abastecimento onde ocorre o tratamento da água captada na natureza,
visando a potabilização para posterior distribuição à população. As finalidades
do tratamento podem ser agrupadas em: (i) higiénicas - remoção de
bactérias, elementos venenosos ou nocivos, minerais e compostos orgânicos
em excesso, protozoários e outros microrganismos; (ii) estéticas - correcção
da cor, turvação, odor e sabor; (iii) económicas - redução da corrosibilidade,
dureza, cor, ferram, manganésio, etc.
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