
Melhor Purificador De Água Elétrico de 2019 [Aprovados pelo Inmetro] 
 
A água é um bem indispensável para o nosso o corpo e todo mundo sabe disso. 
Precisamos consumir pelo menos dois litros dela diariamente. Mas lembre-se 
que deve ser uma água filtrada e pura, e não simplesmente da torneira. Com um 
purificador de água elétrico você consegue um resultado ideal e que fará bem 
para sua saúde. 
Os purificadores de água elétricos aprovados pelo Inmetro são avaliados em três 
requisitos: a capacidade do filtro de reter cloro, a capacidade do filtro de reter 
impurezas e a capacidade de eliminar bactérias.  
Entre os melhores purificadores de água no mercado podemos indicar: 
Purificador De Água Electrolux Branco Com Painel Touch PE11B; Purificador de 
Água Electrolux Prata PA31G; Purificador de Água Consul Eletrônico 
Refrigerado CPB34AS; Purificador de Água IBBL Speciale Prata FR 600; 
Purificador de Água Latina Refrigerado com Compressor Branco; Purificador 
Água Soft Slim Prata; Purificador de Água Electrolux PA31G Prata Bivolt e 
Purificador de Água IBBL IMMAGINARE Preto. 
Se está desejando adquirir um purificador de água elétrico aprovado pelo Inmetro 
e ainda não decidiu qual o melhor modelo, leia este artigo até o final que 
explicaremos tudo sobre o assunto. Com certeza a sua decisão ficará mais fácil 
depois. 
Melhores Purificadores de Água de 2019 
Nós já apresentamos os melhores modelos para você, mas está na hora de 
conhecer um pouco mais sobre cada um, suas características e diferenciais para 
ver qual o melhor purificador de água elétrico para atender a sua necessidade. 
São os oito modelos com as melhores avaliações do mercado e que tem sido 
mais buscados por consumidores na internet. Veja qual deles possui tudo aquilo 
que deseja. 
Lembrando que todos eles são aprovados pelo Inmetro, ou seja, seu sistema de 
purificação é realmente eficaz, eliminando os elementos que tornam a água 
imprópria para consumo. Alguns inclusive, contam com sistemas de purificação 
ainda mais avançados.  
Esqueça a realidade de beber água quente ou até mesmo se arriscar tomando 
água direto da torneira. Busque um aparelho que seja confiável e que 
proporciona um líquido totalmente puro, sem gosto e ainda bem geladinho para 
os dias mais quentes.  
 
Purificador De Água Electrolux Branco Com Painel Touch PE11B  
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: 65 watt. 
Cor: Branco. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: filtro de carvão ativado com íons de prata. 
 
O purificador de água Electrolux conta com um filtro de carvão ativado com íons 
de prata, que remove todos os sedimentos da água, tornando-a mais pura para 
o consumo. Ele ainda possui uma bandeja coletora e removível que facilitará 
toda a limpeza e manutenção do aparelho.  



Seu sistema de refrigeração conta com tecnologia termoelétrica, em conjunto 
com um motoventilador que faz com que a temperatura da água varie de 5ºC a 
10ºC, perfeita para os dias mais quentes. 
 
Prós: 

 Possui bandeja coletora removível; 
 É antiderrapante; 
 Seu sistema de refrigeração mantém a água gelada por mais tempo; 
 Luz que informa quando a vida útil do filtro acabou; 
 Possui filtro de carvão com íons de prata; 

 
Contras: 

 Pode demorar até 2h30 para que a água atinja a temperatura de 5ºC; 
 Necessita da troca de filtro; 
 Fluxo de água muito lento; 

 
Purificador de Água Electrolux Prata PA31G 
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: Não informado pelo vendedor. 
Cor: Cinza. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: Filtro de Carvão Ativado, Filtro UF (Ultrafiltragem: remove 
sedimentos como barro, areia, ferrugem, algas, fungos, e partículas suspensas 
de ferro e outros metais. Filtro Ultravioleta, elimina 99,9% dos vírus e bactérias. 
Possui maior eficiência bacteriológica. 
 
Este modelo de purificador elétrico de mesa conta com sistema de filtragem com 
máxima classificação do Inmetro, além de filtro adicional de luz UV. Sua função 
de refrigerar a água mantém o líquido sempre gelado. 
Com filtro de carvão ativado, o eletrodoméstico também possui o filtro UV, que 
realiza a Ultrafiltragem, ou seja, remove todos os sedimentos da água. Conta 
ainda com filtro ultravioleta, que elimina vírus e bactérias. 
 
Prós: 

 Possui filtro UF; 
 Possui filtro UV; 
 Aparelho silencioso; 
 Conta com três níveis de temperatura para água; 
 Fácil de instalar e de usar; 

 
Contras: 

 A capacidade para água gelada é pequena; 
 Água natural sai com pouca pressão; 

 
Purificador de Água Consul Eletrônico Refrigerado CPB34AS  
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: Não informado pelo vendedor. 
Cor: Branco. 



Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: Tripla filtragem. 
 
O purificador de água Consul Eletrônico Refrigerado CPB34AS é um modelo de 
mesa e que oferece botões eletrônicos para que possa escolher entre água 
natural ou gelada. 
Conta com sistema de tripla filtragem da água, que possibilita que a água fique 
ainda mais pura para o consumo e totalmente livre de bactérias, vírus ou 
sedimentos. 
 
Prós: 

 Conta com tripla filtragem da água; 
 Permite que encha uma garrafa de um litro de água; 
 Conserva a água bem gelada; 
 Fácil instalação. 

 
Contras: 

 Apresenta problemas na tecla dos painéis; 
 Refil caro; 
 Vazão de água muito lenta; 

 
Purificador de Água IBBL Speciale Prata FR 600 
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: Não informado pelo vendedor. 
Cor: Prata. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: filtro de carvão ativado. 
 
O robusto purificador de água IBBL Speciale FR 600 é indicado para familiares 
maiores e consegue manter a água refrigerada por mais tempo. Ele ainda elimina 
todo o gosto residual de cloro, deixando-a mais agradável para o consumo. 
Assim como a maioria dos aparelhos, conta com filtro de carvão ativado, que 
garante uma água pura e livre de impurezas que podem causar mal à saúde.  
 
Prós: 

 Gela a água rapidamente; 
 Possui filtro de carvão ativado; 
 É um aparelho silencioso; 
 Elimina todo o gosto de cloro da água; 

 
Contras: 

 Preço superior a concorrência; 
 Aparelho um pouco maior que os outros. 

 
Purificador de Água Latina Refrigerado com Compressor Branco PA355 
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: Não informado pelo vendedor. 
Cor: Branco.  



Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: Não informado pelo vendedor. 
 
A marca Latina traz como opção o purificador de água refrigerado com 
compressor branco PA355 que tem capacidade de quatro litros de água, 
oferecendo a opção natural e gelada. 
Em sites de compras, 79% dos usuários que adquiriram o produto o indicam pela 
fácil instalação e pelo resultado que oferece, proporcionando uma água 
totalmente pura e sem resíduos.  
 
Prós: 

 A água fica totalmente pura para consumo; 
 Instalação fácil; 
 Conta com desligamento automático para economia de energia; 
 Reservatório de água com quatro litros; 

 
Contras: 

 O refrigeramento não é muito eficaz; 
 A água sai muito fraca pelo purificador; 

 
Purificador Água Soft Slim Prata   
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: 100 W. 
Cor: Prata. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: dupla filtração. 
 
Este modelo de purificador de água é ideal para atender até 15 pessoas, 
tranquilamente. Conta com simples de dupla filtração, garantindo uma água mais 
pura e potável para o consumo. Aliás, oferece três opções de temperatura, sendo 
a natural, gelada e fresca (uma mistura entre as duas). 
Tem baixo consumo de energia e seu armazenamento de água interna e gelada 
é de 1,8 litros. É fabricada com bico e pingadeiras removíveis que permitem que 
possa ser feito a limpeza de uma forma rápida e completa. 
 
Prós: 

 Atende até 15 pessoas; 
 Tem baixo consumo de energia; 
 Oferece três opções de temperatura; 
 Suas peças são removíveis para facilitar a limpeza; 
 A dupla filtragem deixa a água ainda mais pura para consumo; 

 
Contras: 

 Valor um pouco acima da média; 
 Necessita da troca de filtro após quatro mil litros; 

 
Purificador de Água Electrolux PA31G Prata Bivolt  
 
Características do Purificador de Água: 



Potência: Não informado pelo vendedor. 
Cor: Cinza. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: Filtro de carvão ativado, filtro UF (Ultrafiltragem) e filtro 
Ultravioleta. 
 
Quem deseja um modelo com máxima classificação do Inmetro deve apostar no 
purificador de água Electrolux PA31G Prata Bivolt. O aparelho além de refrigerar 
a água tem aprovação total em seu modo de filtragem. 
A água passa por um filtro de carvão ativado, posteriormente em um filtro de 
ultrafiltragem, que remove todos os sedimentos, e por fim pelo filtro ultravioleta, 
que tem a maior eficiência bacteriológica. 
 
Prós: 

 Aparelho silencioso; 
 Água fica bem gelada; 
 Três níveis de temperatura da água; 
 Fácil instalação; 

 
Contras: 

 Capacidade pequena de armazenamento; 
 A pressão da água natural é mais fraca que as outras; 

 
Purificador de Água IBBL IMMAGINARE Preto 
 
Características do Purificador de Água: 
Potência: Não informada pelo vendedor. 
Cor: Preto. 
Voltagem: 110 ou 220 volts. 
Modo de filtragem: tripla filtragem. 
 
Nossa última indicação de purificador de água aprovado pelo Inmetro é o IBBL 
Immaginare Preto. O modelo oferece três níveis de temperatura de água, sendo 
a natural, gelada e misturada. É supercompacto e pode ser usado em qualquer 
espaço de sua cozinha, como bancadas, pias e até mesmo na parede. 
É um modelo quatro vezes mais econômico, permitindo ainda que você encha 
copos, jarras e até mesmo grandes utensílios. A troca do refil é mais simples 
com o sistema girou, trocou, fazendo em sua própria casa e em poucos minutos.  
 
Prós: 

 Sistema girou, trocou; 
 Bica móvel; 
 Tripla filtragem; 
 3 níveis de água; 
 Modelo supercompacto; 

 
Contras: 

 Demora um pouco mais para a água gelar; 
 Necessita da troca de filtro; 

 



Purificador De Água 
Agora que já conhece mais sobre os modelos é possível ver quais são as 
principais características e quais deseja que seu eletrodoméstico possua. Há 
ainda algumas diferenças que é importante considerar e é sobre elas que 
falaremos abaixo. 
De modo geral, as pessoas adquirem um purificador de água elétrico por três 
principais motivos: pela praticidade em não precisar colocar água na geladeira 
sempre; para ter uma água gelada a todo momento; e, principalmente, para ter 
uma água de qualidade para consumo. 
Entenda agora um pouco mais sobre a diferença em cada modelo de purificador 
elétrico de água para que consiga fazer a melhor escolha antes de adquirir o seu 
aparelho ideal. 
 
Purificador De Água Gelada 
Todas as opções apresentadas acima oferecem purificador de água gelada, na 
maioria, eles contam com três níveis de água, a natural, gelada e a misturada. 
Mas é claro que varia um pouco o sistema utilizado por cada um, por exemplo, 
há o purificador com compressor e o com refrigerador.  
As avaliações em sites de compra prezam muito por esse quesito. Se você 
deseja um aparelho que realmente conserve a água gelada e por mais tempo é 
indicado que antes da compra olhe com cuidado os comentários. Outros 
consumidores sempre avaliam sobre a vazão da água gelada, seu tempo até 
gelar e também o de conservamento.  
 
Purificador De Água Refrigerado 
O refrigerador é o que garante que você tenha água gelada por meio de seu 
purificador elétrico. Ele é um dos elementos que faz com que o preço do produto 
fique mais elevado ou não. 
Por exemplo, há opções com compressor, como veremos abaixo, e ainda a 
refrigerado por meio de placas eletrônicas, que no caso, são mais econômicos. 
Eles usam de pastilhas eletrônicas para gerar o efeito Peltier, que promove a 
movimentação dos elétrons para que a água seja resfriada.  
 
Purificador De Água com Compressor 
Modelos de purificador de água com compressor são os mais comuns e 
tradicionais do mercado. Antigamente utilizavam gás CFC para a refrigeração, 
porém, com a preocupação ambiental eles foram trocados por outros gases que 
já não são nocivos ao meio ambiente. 
Ela é a forma de refrigeração mais eficiente ao considerarmos um grande volume 
de água. É possível refrigerar até 50 litros de água por dia. Considerando que 
uma pessoa consome em média dois litros, é possível atender com tranquilidade 
pelo menos 25 pessoas.  
Aparelhos que contam com compressor são mais econômicos e recomendados 
para locais que atendem uma demanda maior de pessoas, porque consegue 
trabalhar tranquilamente com folga e sem forçar o purificador.  
 
Purificador De Água de Parede 
Entre as características de um purificador de água também temos seu local de 
instalação, há aparelhos para a mesa, bancadas e os de parede. Você pode 
escolher aquele que se adapta melhor ao ambiente que possui. 



O purificador de água de parede geralmente é o mais compacto e que se adequa 
bem em espaços menores, ofertando água gelada sem a necessidade de 
grandes intervenções em sua cozinha. O funcionamento dele é igual aos outros, 
apenas com dimensões um pouco menores.  
Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional, para garantir que 
o funcionamento do eletrodoméstico seja como esperado. Geralmente as 
marcas indicam assistências ou pontos que são de confiança para os clientes.  
 
Qual o Melhor Purificador de Àgua? 
Estamos chegando ao fim do artigo e é o momento de apresentar os modelos 
que mais se destacaram entre todos os aprovados pelo Inmetro. Antes de mais 
nada, você pode escolher qualquer um deles tranquilamente, pois todos são de 
confiança e aprovados por sua purificação na água. 
Ao escolher um purificador de água você deve analisar quais as características 
que deseja, quanto pode investir e o espaço em sua casa para recebê-lo. 
Sempre há um modelo ideal para cada necessidade. 
Para facilitar a sua escolha, vamos indicar o melhor purificador de água gelada 
do Inmetro, o melhor com compressor e o melhor custo-benefício. Fique atenta 
para realizar a sua compra sem erros.  
É claro todos eles possuem prós e contras e você pode retornar ao topo do artigo 
para conferir outras informações além das que falaremos abaixo. 
 
Melhor Purificador De Água Gelada Inmetro 
Todos os modelos citados neste artigo são aprovados pelo Inmetro, mas 
queremos destacar o Purificador de Água Consul Eletrônico CPB34AS 
Refrigerado Bivolt – Classe A e Tripla Filtragem. 
Seu preço varia entre R$ 400,00 e R$ 420,00 e pode ser comprado em lojas 
online. Apesar da vasão de água ser um pouco menor que outros aparelhos, ele 
é um dos mais potentes em oferecer água gelada e de forma rápida. 
Ele possui um sistema de filtragem triplo, o que garante uma água ainda mais 
pura, sem resíduos e principalmente sem nenhum gosto de cloro. Aliás, é um 
dos métodos de filtragem mais utilizados em purificadores de água. 
Sua avaliação em sites de compra reforçam a qualidade do produto, 
especialmente quanto a temperatura da água gelada e a possibilidade de encher 
recipientes de um litro, de uma vez, sem perder a temperatura da água.  
Vale ressaltar que é um eletrodoméstico um pouco maior que os outros modelos, 
portanto você deverá reservar um espaço em sua cozinha ou bancada para 
colocá-lo. 
 
Melhor Purificador De Água com Compressor  
Já a nossa indicação de melhor purificador de água com compressor é o 
purificador de água refrigerado Latina com compressor – Pa355. Ele custa em 
média R$ 480,00 e oferece as voltagens de 110 e 220 para sua escolha. 
Por utilizar de compressor para o resfriamento da água, o consumo de energia 
é apenas de 0,08KW/h, ressaltando a informação de que esse sistema de fato 
gera um custo menor aos consumidores. 
A purificação da água elimina todos os resíduos e gostos, deixando-a pura para 
consumo, além de estar geladinha a qualquer momento. A instalação do 
aparelho também é muito fácil e prática.  



É possível encontrar inúmeras avaliações positivas em sites de compra, 
ressaltando, por exemplo, que o aparelho consegue abastecer uma família de 
sete pessoas tranquilamente, sempre com água bem geladinha e sem nenhum 
sabor.  
Conta ainda com desligamento automática, outra forma de economizar energia 
quanto o aparelho não está em uso. Aliás, ele conserva tranquilamente a água 
gelada por mais tempo. 
 
Melhor Purificador De Água Residencial Custo Benefício  
Por fim, a nossa indicação de melhor purificador de água residencial com um 
bom custo benefício é o purificador de água IBBL Immaginare preto. O modelo 
conta com duas voltagens, é clean e pode ser adquirido pelo valor médio de R$ 
550,00. 
Com um design moderno e atraente é uma opção supercompacta e que pode 
ser usada em qualquer ambiente de sua casa. Seja na bancada, mesa ou até 
mesmo preso na parede. A escolha é toda sua. 
Oferece três níveis de temperatura da água, sendo a natural, gelada e a 
misturada, proporcionando em seu funcionamento uma economia de até quatro 
vezes mais do que outros eletrodomésticos. 
Há algumas funcionalidades que tornam o investimento ainda melhor, como a 
bica móvel, que permite que você encha copos, jarras ou utensílios maiores sem 
nenhuma dificuldade e rapidamente. Também tem o botão misturador que deixa 
a água como você desejar. 
O sistema girou, trocou do purificador elétrico permite que você mesma faça a 
troca do filtro de forma rápida e sem complicações. Aliás, é por meio do sistema 
de filtragem que o aparelho garante uma água sem nenhum resíduo que a torne 
imprópria para o consumo. 
 
Tenha água pura para consumo 
Queremos ressaltar que o purificador elétrico não é apenas um item de luxo em 
sua casa, muito pelo contrário, ele garante que você tenha uma água pura para 
consumo, sem gosto de cloro e muito menos com sedimentos que não fazem 
bem para a saúde. 
Caso você já compre água natural e pura para consumo e prefira uma geladeira 
para conservar a temperatura mais baixa, pode acessar este link para conferir 
quais os melhores modelos de geladeira e adquirir uma com ótimo custo 
benefício.  
 
Purificador de água elétrico  
Antes de adquirir seu purificador de água elétrico garanta que ele possui o selo 
de aprovação do Inmetro, como todos os indicados neste artigo. Somente assim 
você tem a certeza que está comprando um item que realmente cumpre o que 
promete, especialmente na filtragem da água. 
Analise todos os modelos apresentados neste artigo e verifique qual a sua 
necessidade e o que espera de um aparelho. Com certeza encontrará um 
purificador ideal para a sua necessidade. 
Chega de beber água quente ou ainda da torneira. Optar por água purificada é 
um cuidado com a sua saúde. Invista em um aparelho que além de praticidade 
vai oferecer um resultado de qualidade.  

https://melhordolar.com.br/melhores-geladeiras/

