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RESUMO

A qualidade da  água tornou-se uma preocupação visto a sua importância que está ligada a saúde publica.  Com uma  demanda mais intensa de bens industrializados os curso

dos rios passaram a receber diversos tipos de poluentes de origem não só industrial, mas também doméstica, sendo assim filtros mais eficiente passaram a ser necessários para

integrar sistemas de tratamentos de água. Novos materiais tem sido utilizados tais como as zeólitas conjugadas com britas, antracito quartzito por apresentar soluções práticas e

simples   a fim de se obter um sistema de filtragem de água eficiente na remoção de contaminantes, associados a um custo reduzido acessível a populações de baixa renda, que

fazem uso de captações de água subterrânea como poços e cisternas e que ainda não dispõem de sistema de tratamento de água convencional. Técnicas de caracterização

como microscopia eletrônica de varredura (MEV) que permite a  análise das superfície dos materiais tendo como o objetivo a verificação das topografia o que implica na

possibilidade de retenção de elementos poluentes,  auxiliadas por espectrometria por dispersão de energia (EDS) que fazem uma análise rápida dos elementos constituintes que

compõe os materiais que participam dos elementos filtrantes permitem a detecção dos elementos poluentes que ficaram retidos nos filtros verificando a eficiência destes.  No

presente trabalho, foram estudados diversos sistemas de filtragens confeccionados com materiais conjugados de matriz zeolítica empregando pedras de quartzito, britas,

antracito, areia, fibras de coco, fibras de celulose, dentre outros,  a fim de se obter um sistema de filtragem de água eficiente na remoção de contaminantes, associados a um

custo reduzido acessível a populações de baixa renda, que fazem uso de captações de água de baixa qualidade o que pode comprometer a saúde da comunidade que ainda não

dispõem de serviços de tratamento adequado de água. Primeiramente, foi feito ensaios granulométrico a fim de determinar o tamanho das partículas dos materiais acima citados

com o intuito de se chegar a uma combinação "tamanho das partículas versus tempo de filtração". Em seguida, montou-se o sistema de filtros e a passagem do efluente por cada

sistema, realizando ainda análises físico - química a fim de verificar os parâmetros como cor, turbidez e pH. Os constituintes deste filtro foram analisados via microscopia

eletrônica de varredura (MEV) a fim de verificar a sua topografia, auxiliado por espectrometria por dispersão de energia (EDS) para identificar os elementos retidos. Constatou-se

que o filtro composto de quartzito, areia, antracito e brita, desempenhou um melhor resultado na redução de cor e turbidez, apresentando remoção parcial dos coliformes

termotolerantes existentes no efluente analisado. Fazendo vistas à melhoria da saúde pública de comunidades carentes, tal estudo trás a sua relevância na busca de um sistema

de filtragem de baixo custo com potencial capacidade de redução de poluentes e possível aplicação na descontaminação de corpos de água utilizados de forma incorreta para

descarte de resíduos domésticos e industriais.
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