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Introdução 

          Atualmente um dos grandes problemas na 

produção industrial é a contaminação de sistemas 

terrestres e aquáticos por resíduos produzidos por 

vários processos químicos. E dentre as principais 

fontes de contaminação estão os corantes 

industriais.  

 As indústrias têxteis, de celulose e de tintas 

são grandes produtoras de efluentes contendo 

corantes. A liberação de efluentes coloridos no 

ecossistema é uma fonte de poluição estética além 

de ser tóxica a biota aquática. 

Estudos utilizando materiais adsorventes não 

convencionais tem despertado crescente interesse 

como técnicas para remoção dos poluentes em 

solução aquosa, e para este fim diversos resíduos 

orgânicos e industriais têm sido testados.   

         O objetivo deste estudo é investigar a 

potencialidade de aplicação da biomassa seca 

obtida da Salvínia auriculata sp. como adsorvente 

para remoção dos corantes azul de metileno, índigo 

de carmim e violeta cristal. 

       Seca ao sol após lavagem, a macrófita foi 

triturada e tratada em ácido e base. Nos testes de 

adsorção, a biomassa foi colocada em contato com 

várias soluções de corantes com concentrações 

variadas, 30 a 100mg/L, a separação da biomassa-

solução foi feita por centrifugação e a concentração 

dos corantes foi verificada pela leitura da 

absorbância em espectrofotômetro de UV-visível. 

 

Resultados e Discussão 

Testes foram feitos para determinação do 

potencial zeta, verificou-se que para a salvínia in 

natura o PZC (ponto de carga zero) foi próximo de 

pH 6, enquanto que a salvínia modificada 

apresentou PZC próximo a pH 5. 

Nos testes de adsorção realizados a salvínia 

que foi modificada com solução básica não 

apresentou bom resultado. Enquanto que a Salvínia 

tratada com ácido adsorveu todas as soluções de 

corantes utilizadas nos testes, foi mais eficiente que 

a Salvínia in natura. Nos testes utilizando 30 mg/L 

dos corantes, e 0,25g de biomassa, para a salvínia 

in natura a eficiência na adsorção do azul de 

metileno foi de cerca de 85%, após 24 horas de 

contato, para a Salvínia modificada com ácido a 

eficiência na adsorção foi de 99% (gráfico 1). A 

salvínia tratada com ácido foi também eficiente na 

adsorção do violeta cristal, 98% de adsorção, 

enquanto que para o Índigo de carmim a eficiência 

na adsorção foi de apenas 14% (gráfico 1).  

Testes para verificar a capacidade máxima 

de adsorção para o azul de metileno e violeta cristal 

pela Salvínia tratada com ácido também foi feito, e 

os valores encontrados foram, respectivamente, 

81,34mg/g e 94,8mg/g. Estes resultados são 

bastante satisfatórios quando comparados com os 

encontrados na literatura. 
 

 
 
Gráfico 1. Porcentagem de remoção dos corantes pela 

Salvínia in natura, modificada e carvão ativado. 
 

Conclusões 

O estudo mostra que a salvínia modificada 
com tratamento ácido pode ser utilizada como 
adsorvente para remoção dos corantes azul de 
metileno e violeta cristal. Sendo um material de 
baixo custo e facilmente encontrado na natureza. 
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