STAs ACS
Os Sistemas de Tratamento de Água da ACS Engenharia Ambiental,
garantem aos seus usuários a mais alta tecnologia na produção de água
para consumo humano e uso geral, aliada a vários benefícios, como:

•
•
•
•

Baixo custo de implantação e manutenção;
Baixo custo e simplicidade operacional;
Elevada vida útil;
Elevada eﬁciência na remoção de poluentes orgânicos, sólidos
suspensos, nutrientes e patogênicos;

•

Possibilidade de aplicação em pequena escala (sistemas
descentralizados), com pouca dependência de grandes interceptores;

• Possibilidade de realocação das estações.

STA por
Filtração Direta
Os Sistemas de Filtração Direta aplicam-se bem
à maioria das águas captadas para uso potável,
originadas principalmente de represas, barragens
e poços, que já trabalham como decantadores
naturais. Ou seja, para águas que não necessitam de
ﬂoculação e decantação, devido aos parâmetros de
cor verdadeira e turbidez.

Filtração Direta Ascendente

Filtração Direta Descendente

Vantagens

Vantagens

• Menor custo de implantação;

• Menor Custo de operação e manutenção;

• Dimensões reduzidas;

• Eliminação das unidades de ﬂoculação e decantação;

• Eliminação das unidades de ﬂoculação e decantação; • Redução do consumo de coagulante e alcalinizante
(ou acidulante);
• Redução da quantidade de coagulante;
• Produção de menor quantidade de lodo;
• Filtração do grão maior para o grão menor em camada
simples de areia, utilizando sua altura total para
• Menor consumo de energia elétrica;
retenção de impurezas;
• Facilidade no tratamento da água com baixa turbidez.
• Redução da perda de carga durante a ﬁ ltração por
remover uma quantidade substancial de impurezas na
porção do meio ﬁ ltrante de maior granulometria.

STA por
Dupla Filtração
O Sistema de Dupla Filtração
direta tem a vantagem de
somar a passagem ascendente
com a passagem descendente,
resultando em uma melhor
qualidade ﬁ nal da água, por conta
da maior eﬁ ciência na remoção de
algas e obtenção da cor verdadeira
e turbidez em níveis bem baixos.

Vantagens
• Produz água de melhor qualidade nos
quesitos cor verdadeira e turbidez;
• Maior eﬁ ciência na remoção de algas;
• Menor custo de implantação e de
operação comparado aos STAs
convencionais.

STA por
Filtração Convencional
Sistema adequado para tratar águas
que estejam acima dos padrões
de turbidez e teor de sólidos
dissolvidos, possíveis de serem
tratados pelo sistema de ﬁ ltração
direta, como nos casos de rios
e barragens em épocas de chuva.
Por necessitar de coagulação,
ﬂoculação e decantação, sua
implantação e operação tornam-se
mais complexas e dispendiosas que
a Filtração Direta.

Vantagens
• Maior eﬁ ciência na remoção de
sólidos dissolvidos, turbidez e cor.

STA por
Troca Iônica
Tratamento utilizado quando o
objetivo é a desmineralização da
água, removendo a dureza (sais
de cálcio e magnésio). O processo
se dá através da passagem da
água por resinas catiônicas (H)
e aniônicas (OH) promovendo a
remoção dos íons presentes.

Vantagens
• Produz água de melhor qualidade nos
quesitos turbidez e cor verdadeira;
• Maior eﬁ ciência na remoção de algas;
• Menores custos de implantação
e operação, comparado aos STAs
convencionais.

STA por Flotação
por Ar Dissolvido
O Sistema de Tratamento de
Flotação por Ar Dissolvido
se mostra muito eﬁ ciente em
águas com presença de algas,
com cor verdadeira elevada
e baixa turbidez. Esse Sistema

Vantagens

se apresenta mais eﬁ caz que o
convencional, além de ter um

• Operação com taxa
e aplicação
d
mais alta, resultando em estações de
tratamento mais compactas;

início de operação mais rápido.

• Inicio de operação mais rápido;
• Concentração superior de sólidos
no lodo;
• Menor tempo de detenção;
• Superior eﬁ ciência de remoção
de algas;
• Baixo res
ultado de turbidez
remanescente.

STA por Osmose Reversa
O Sistema de Osmose Reversa
funciona através da inversão do
fenômeno natural físico-químico
conhecido como osmose. Na
osmose reversa, a solução
concentrada recebe pressão
osmótica e é forçada a vencer uma
membrana semipermeável. Por
isso, esse é o tratamento de água
mais eﬁ caz para desmineralização
e dessalinização.

Vantagens
• Alta eﬁ ciência na remoção de sais
e demais minerais;
• Remoção de dureza;
• Remoção de bactérias e vírus;

STA por Osmose Reversa
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