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Leia o texto a seguir: 

Diferenças entre ETE e ETA 
 

As estações de tratamento são importantes para represar determinada substância para a realização de 
limpeza e desinfecção. As chamadas ETEs e ETAs são, respectivamente, estação de tratamento de esgoto e 
estação de tratamento de água. Conheça as diferenças entre ETE e ETA. 

O ETE é o local em que é tratado o esgoto, para que ele possa ser descartado com baixo impacto 
ambiental. São realizados processos químicos, físicos e biológicos para eliminar as cargas poluentes do esgoto. 
Para tal, é necessário seguir os padrões exigidos pelas leis ambientais. 

A ETA é o local onde é realizada a purificação da água recolhida de alguma fonte como rios e represas para 
deixá-la pronta para o consumo humano. Essa água deve suprir a demanda residencial e comercial de uma 
cidade e sua “limpeza” deve ser feita com total segurança para evitar problemas de saúde. 

A água passa por várias adutoras, ou seja, um conjunto de tubos, para tratamento específico, que é 
realizado em várias etapas. Nestas etapas a água passa por diversos procedimentos químicos e físicos. Isso 
tudo para garantir a qualidade deste recurso natural. Desde 75 é obrigatório a fluoretação da água tratada em 
todo o país. 

A água oferecida à população é submetida a uma série de tratamentos apropriados que vão reduzir a 
concentração de poluentes até o ponto em que não apresentem riscos para a saúde. Cada etapa do tratamento 
representa um obstáculo à transmissão de infecções. A primeira dessas etapas é a COAGULAÇÃO, quando a 
água bruta recebe, logo ao entrar na estação de tratamento, uma dosagem de sulfato de alumínio. Este 
elemento faz com que as partículas de sujeira iniciem um processo de união. 

Segue-se a FLOCULAÇÃO, quando, em tanques de concreto, continua o processo de aglutinação das 
impurezas, na água em movimento. As partículas se transformam em flocos de sujeira.  

A água entra em outros tanques, onde vai ocorrer a DECANTAÇÃO. As impurezas, que se aglutinaram e 
formaram flocos, vão se separar da água pela ação da gravidade, indo para o fundo dos tanques ou ficando 
presas em suas paredes. 

A próxima etapa é a FILTRAÇÃO, quando a água passa por grandes filtros com camadas de seixos (pedra 
de rio) e de areia, com granulações diversas e carvão antracitoso (carvão mineral). Aí ficarão retidas as 
impurezas que passaram pelas fases anteriores. A água neste ponto já é potável, mas para maior proteção 
contra o risco de infecções de origem hídrica, é feito o processo de DESINFECÇÃO. É a cloração, para 
eliminar germes nocivos à saúde e garantir a qualidade da água até a torneira do consumidor. Nesse processo 
pode ser usado o hipoclorito de sódio, cloro gasoso ou dióxido de cloro. 

O passo seguinte é a FLUORETAÇÃO, quando será adicionado fluossilicato de sódio ou ácido fluorssilícico 
em dosagens adequadas. A função disso é prevenir e reduzir a incidência de cárie dentária, especialmente nos 
consumidores de zero a 14 anos de idade, período de formação dos dentes. 
A última ação nesse processo de tratamento da água é a CORREÇÃO de pH, quando é adicionado cal 
hidratado ou barrilha leve (carbonato de sódio) para uma neutralização adequada à proteção da tubulação da 
rede e da residência dos usuários. 

O tratamento dos esgotos domésticos tem como objetivo, principalmente: remover o material sólido; 
reduzir a demanda bioquímica de oxigênio; exterminar micro-organismos patogênicos; reduzir as substâncias 
químicas indesejáveis. As diversas unidades da estação convencional podem ser agrupadas em função das 
eficiências dos tratamentos que proporciona. Assim temos: 

 Tratamento preliminar: gradeamento, remoção de gorduras e remoção de areia. 
 Tratamento primário: tratamento preliminar, decantação, digestão do lodo e secagem do lodo. 
 Tratamento secundário: tratamento primário, tratamento biológico, decantação secundária e 

desinfecção. 
Todos esses processos proporcionam a água que chaga ate as nossas residências. 

 
Responda: 
01. Qual a importância das ETE’s e as ETA’s? 
 
02. Qual a diferença entre uma ETE e uma ETA? 
 
03. Quais são as etapas de tratamento da água? 
 
04. Explique de forma detalhada a etapa de floculação. 
 
05. Explique de forma detalhada a etapa de desinfecção. 
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06. Como é feita a correção de pH da água antes de chegar as nossas casa? 
 
07. Qual o principal objetivo do tratamento de esgoto doméstico? 
 
08. Como são agrupadas as diversas unidades da estação convencional? 
 
09. Em quais etapas consiste o tratamento preliminar do esgoto? 
 
10. Em quais etapas consistem os tratamentos primário e secundário do esgoto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


