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A fluoretação da água consiste em adicionar 
compostos fluoeratos. O flúor é essencial, 
pois evita a cárie dentária.

CLORO

Desinfecção6
                       Mesmo depois de filtrada, a água 
                       ainda pode apresentar bactérias 
                       nocivas à saúde. Para eliminá-las, 
                       utiliza-se o cloro.

Filtração5
A água dos decantadores vai para os 
filtros, constituídos de areia e seixos em 
camadas superpostas. Os flocos e outras 
impurezas que não ficaram depositados 
nos decantadores são retidos no leito 
filtrante.

Tem por finalidade transformar as impurezas suspensas
na água em partículas de maior peso e tamanho (flocos),
para que sejam removidas na decantação e/ou filtração.

Floculação3
É feita em tanques chamados decantadores, onde os flocos formados 
durante a floculação, por ação do próprio peso e outras forças, sedimentam, 
possibilitando a saída da água limpa no final dos decantadores.

Decantação4

Etapas do Tratamento da Água

Mistura rápida2
É feita durante a mistura rápida 
pela adição de coagulantes, buscando 
a formação de flocos de sujeira.

A qualidade da água fornecida em Juiz de Fora atende aos 
padrões exigidos pelo anexo XX da portaria de consolidação 
nº 5 do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017. 
Para monitorar a qualidade da água antes que ela seja 
distribuída à população, após o tratamento é feito o controle 
diário de qualidade da água no Laboratório Central da Cesama. 
Depois de tratada, a água é levada pelas adutoras aos 
reservatórios, onde é distribuída às redes até chegar ao usuário.

A boa saúde começa pela água que é consumida. A Cesama faz 
um tratamento rigoroso da água que você recebe em sua casa, 
tornado-a livre de impurezas.

Processo que possibilita a retirada da água dos 
mananciais. Pode ser feita por gravidade ou bombeamento. 
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