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Introdução  

No presente trabalho o processo de 
adsorção é visto como uma alternativa de 
tratamento de águas e que, a remoção de nitrato em 
efluentes de ETAs (Estações de Tratamento de 
Águas) é possível a partir do uso da biomassa seca 
de plantas aquáticas (Salvinia sp) agindo como 
adsorvente natural. 

Essas plantas apresentam alta capacidade 
de reprodução e são consideradas infestantes e 
nocivas, em meios aquáticos, pois obstruem rios, 
lagos e represas. No entanto, a biomassa seca 
dessas plantas foi experimentada como adsorvente 
de nitrato e obteve-se excelentes resultados. 

Contudo, o processo de adsorção 
utilizando a biomassa seca de plantas aquáticas, 
pode ser considerado mais uma tecnologia 
alternativa no controle e melhoria da qualidade de 
águas destinadas ao reuso. 

Metodologia 

O processo de adsorção do nitrato (NO3
-
), 

pela biomassa seca foi realizado pelo sistema em 
batelada e, também, efetuado em duplicata. Os 
testes foram realizados com amostras de águas 
residuárias da ETA de Gravatá, localizada a 
margem direita da rodovia PB-148, entre os 
municípios de Queimadas e Boqueirão na Paraíba 
e, esta estação, responde pelo abastecimento 
público de água da cidade de Campina Grande e 
municípios adjacentes. 

O procedimento metodológico deu-se a 
partir da obtenção da biomassa seca de macrófitos 
aquáticos (Salvinia sp) que, ocorreu pela coleta e 
secagem das referidas plantas e, depois foram 
maceradas e colocadas na estufa por 2 (duas) 
horas, garantindo assim, sua total desidratação. 

Em seguida, o experimento foi montado 
tomando-se uma massa fixa do adsorvente 
(biomassa) em presença de determinado volume de 
água (amostra). Para o tempo de contato do 
adsorvente com a amostra, foi estipulado um 
intervalo de 2 (duas) horas. 

A verificação da adsorção de nitrato 
sucedeu com as análises realizadas no laboratório 
de águas do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e, o método 
utilizado foi o descrito no “Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater”, 21ª ed. 
APHA, 2005. 

Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados na pesquisa 
revelam que a biomassa seca adsorve nitrato numa 
proporção considerável e, a Tabela 1, ilustra os 
valores obtidos. 
Tabela 1 - Resultado da análise antes e depois da 
adsorção aplicando do sistema em batelada. 
 
 
Parâmetro 

Resultado da análise CONAMA 
Nº 430 
(VMP*) 

Antes da 
adsorção 

Depois da 
adsorção 

Nitrato 
(mg/L) 

94,2 5,2 10 

 
 

O resultado da análise antes da aplicação 
do sistema de adsorção indica que a concentração 
de nitrato nessa amostra de efluente, extrapola o 
limite máximo permitido pela Resolução CONAMA, 
nº 430/2011. E após aplicação do método adotado, 
a concentração do parâmetro analisado diminuiu 
significativamente, a ponto de se enquadrar na 
Legislação Vigente. 

Conclusões 

A partir do processo de adsorção estudado 
verificou-se que a biomassa seca de plantas 
aquáticas é um excepcional adsorvente do atributo 
nitrato, e isso, permite o seu uso como tecnologia 
alternativa no tratamento de águas residuárias de 
ETAs. 

Portanto, é visível a contribuição da 
pesquisa no tocante a melhoria da qualidade de 
águas residuárias de ETAs, visto que, estas 
precisam de tratamentos adequados e, assim, 
possam atender as condições e padrões de 
lançamentos de efluentes, estabelecidos pela 
Legislação (Resolução nº 430/2011, CONAMA). 
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