
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ADSORVENTE NATURAL PARA A RETENÇÃO DE CROMOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QUÍMICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE OLIVEIRA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAUDIA LUCIA DE MOURAORIENTADOR(ES): 



CARACTERIZAÇÃO DE ADSORVENTE NATURAL PARA A RETENÇÃ O DE 

CROMO 

 

RESUMO 

O crescimento demasiado das sociedades de consumo, opostas ao 

desenvolvimento sustentável, tem contribuído de modo significativo para o aumento 

da produção de resíduos que, por muitos anos, deixaram de ser descartados em 

locais apropriados, formando ciclos de agressão ao meio ambiente. A disposição 

final de resíduos é um dos grandes problemas enfrentados pelas indústrias e 

sociedade em geral. É muito comum em áreas de descartes, constatar 

desequilíbrios entre substâncias nocivas, como os metais pesados, percoladas no 

solo/aqüífero e a capacidade de auto-purificação dos sistemas ambientais. Entre os 

metais pesados muito comumente encontrados associados à contaminação, está o 

cromo, originados de fontes como esgotos, indústrias químicas, de couro, papel e 

petrolíferas. Baixos teores de Cr+3 são essenciais para o ser humano, tendo 

importante papel em processos metabólicos e, da mesma forma que o cromo 

metálico puro, não é tóxico ao tecido humano. A toxicidade do cromo está limitada 

aos compostos hexavalentes, que têm ação irritante e corrosiva no corpo humano. 

Há necessidade de novas posturas frente aos problemas gerados pelos resíduos 

para que se possa permitir a capacidade de suporte do planeta para gerações 

futuras. Foi pensando nessa problemática que esse trabalho teve como objetivo 

estudar diferentes características da casca de banana nanica utilizada como 

adsorvente de cromo. Sabe-se que a casca da banana nanica é de natureza fibrosa 

e irregular, e apresenta a formação de camadas sobrepostas de fibras, tal morfologia 

favorece a aderência dos íons metálicos presentes em soluções aquosas. Foram 

utilizadas cascas de banana nanica maduras e verdes, secas em estufa à 

temperatura de 60oC e 100oC até que estivessem completamente secas, em 

seguidas trituradas e mantidas no dessecador. Utilizou-se uma solução de Cr(NO3)3 

concentrada para verificação da eficiência da banana na adsorção do cromo. As 

amostras foram preparadas adicionando-se 50 mL da solução de cromo com 0,2g ou 

0,4g de cascas de bananas maduras ou verdes, secas à 60oC ou 100oC, ficaram 2 

horas em repouso, sendo agitadas a cada 30 minutos e em seguida, filtradas e 

tituladas. Verificou-se que as amostras com 0,4g de cascas de bananas adsorveram 

mais que aquelas com 0,2g, mas não na mesma proporção, ou seja, não adsorveu o 



dobro de cromo por apresentar o dobro de cascas de bananas. O fato das cascas 

estarem maduras ou verdes não interferiu na adsorção do metal, bem como o fato 

de terem sido secas a temperaturas de 60oC ou 100oC . O próximo passo será 

verificar o tempo de repouso do adsorvente na solução. A casca de banana nanica 

se mostrou eficiente na adsorção do cromo assim como já apresentou boa eficiência 

de adsorção de outros metais já estudados em diferentes trabalhos. As 

características da banana nanica (madura ou verde) e a forma como secamos as 

cascas para ser utilizado como adsorvente não interferiu na característica do 

material. 

 

INTRODUÇÃO 

A interação homem/meio ambiente freqüentemente tem provocado, nas 

últimas décadas, sérias mudanças, que acabam por refletir na qualidade de vida das 

espécies. 

O crescimento demasiado das sociedades de consumo, opostas ao 

desenvolvimento sustentável, tem contribuído de modo significativo para o aumento 

da produção de resíduos que, por muitos anos, deixaram de ser descartados em 

locais apropriados, formando ciclos de agressão ao meio ambiente.  

Após a Revolução Industrial o número de substâncias que surgiram 

acompanharam o desenvolvimento econômico, industrial e agrícola de cada país 

(ARCURI & FERNICOLA, 2003) e conseqüentemente ao surgimento dessas 

substâncias surgiram os passivos ambientais. Somente nos Estados Unidos a 

Environmental Protection Agency (EPA, 1996) já havia listado, até o final de 1995, 

40 mil locais de destinação final de resíduos perigosos, sendo que em 75% desses 

locais foram encontrados metais pesados, como o chumbo, por exemplo.  

Segundo a pesquisa da ABRELPE (2010), o volume de RSU - Resíduos 

Sólidos Urbanos gerado em 2010 pela população é 6,8% superior ao registrado pelo 

Panorama em 2009. Foram quase 61 milhões de toneladas de lixo produzidos nos 

últimos doze meses e o aumento populacional no país não é desculpa para esse 

crescimento: o estudo mostrou que a geração de resíduos aumentou seis vezes 

mais do que a população em 2010, o que significa que, no último ano, cada 

brasileiro produziu, sozinho, uma média de 378 kg de lixo.  

A disposição final de resíduos é um dos grandes problemas enfrentados 

pelas indústrias e sociedade em geral. É muito comum em áreas de descartes, 



constatar desequilíbrios entre substâncias nocivas percoladas no solo/aqüífero e a 

capacidade de auto-purificação dos sistemas ambientais (SCHIANETZ, 1999). 

A região brasileira que apresenta o pior índice de destinação inadequada é a 

centro-oeste, que encaminha mais de 71% do lixo que produz para lixões e aterros 

controlados. Em seguida aparece: Nordeste, com 66%; Norte, com 65%; Sul, com 

30,3% e Sudeste, com 28%, onde situa-se o Estado com menor percentual de 

destinação incorreta de lixo: São Paulo, que é, ainda, o que mais produz RSU no 

Brasil: são mais de 55 mil toneladas por dia. O Rio de Janeiro, que ocupa a segunda 

posição do ranking, produz cerca de 20 mil toneladas diárias de lixo (ABREPE, 

2010). 

A preocupação do monitoramento em áreas destinadas à disposição final de 

resíduos deve ter igual importância independente da classificação, visto que parte 

dos resíduos perigosos gerados no Brasil continuam dispostos de forma incorreta, 

sendo muitos deles misturados aos não perigosos e encaminhados para aterros 

impróprios. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR 10 004, 

2004) os resíduos sólidos são classificados em dois grupos: classe I (perigosos) e 

classe II (não perigosos), esta última subdividida em classe IIA (não inertes) e classe 

IIB (inertes). 

No Brasil, os aterros ainda são o destino, entre as possibilidades adequadas, 

a mais comum de destino de resíduos, por causa de seu baixo custo (TENÓRIO & 

ESPINOSA, 2004).  Tanto o aterro sanitário destinado aos resíduos não perigosos 

como os industriais destinados aos resíduos perigosos, quando construídos e 

gerenciados de forma adequada são boas soluções imediatas de descarte de 

resíduos, entretanto, a longo prazo podem gerar complicações além de não servirem 

de incentivos para que as industrias e os municípios invistam mais em reciclagem 

e/ou minimização de resíduos. Segunda a Lei 12305/2010 a partir de 2014 não 

deverá mais existir lixões no Brasil e os resíduos não mais poderão ser 

encaminhados para os aterros, ações diárias e quebras de paradigmas deverão ser 

repensadas. 

A grande variedade de resíduos sólidos e semi-sólidos aliada à presença de 

substâncias potencialmente tóxicas requer exaustivos esforços no sentido de buscar 

soluções apropriadas para que não causem prejuízo à saúde pública e o meio 

ambiente (OLIVEIRA et al., 2003). A disponibilidade de instalações adequadas para 



o tratamento e disposição final dos resíduos é fator essencial para o êxito de 

qualquer sistema de controle ambiental (YAKOWITZ, 1985; WILSON & FORESTER, 

1987; BATSTONE et al., 1989; ANDERSSON, 1991; BALKAU, 1991).  

Quando se trata de resíduos, o objetivo maior é a minimização destes, o que 

inclui sua eliminação ou redução ainda na fonte ou caso sua geração não possa ser 

evitada, sua reciclagem, reutilização ou recuperação dos mesmos (STRAUS & 

MENESES, 1994; RHYNER et al., 1995). 

CALDERONI (1998) também destaca alguns fatores fundamentais ao 

processo da reciclagem, tais como, exaustão e custos crescentes de obtenção de 

matérias-primas, economia de energia, indisponibilidade e custo crescente dos 

aterros, custos de transporte, poluição e prejuízos à saúde pública e redução dos 

custos de produção. 

A utilização dos metais pesados pelo homem influencia seu potencial de 

risco à saúde pelo menos de duas formas: pelo transporte ambiental, por intermédio 

da contribuição antropogênica ao ar, água, solo e sedimentos e por alteração da 

especiação do metal (GOYER, 1987). 

Há necessidade de novas posturas frente aos problemas gerados pelos 

resíduos para que se possa permitir a capacidade de suporte do planeta para 

gerações futuras. 

Em certas condições de disposição de resíduos, como “lixão a céu aberto”, 

ou “aterro controlado”, a elevada concentração de metais, principalmente presentes 

no chorume poderiam causar grandes impactos no solo. Nesses sistemas de 

disposição não controlados, ainda muito utilizados em vários municípios do Brasil, os 

metais pesados podem ser percolados por meio do chorume, o qual se mistura com 

a água de chuva e outros líquidos, originalmente existentes no lixo, infiltrando-se no 

solo e subseqüentemente, contaminando a água subterrânea quando alcança o 

lençol freático. Entre os metais pesados encontrados no chorume, está o cromo 

(MOURA, 2002; MOURA, 2008). 

O cromo é um metal cinza, duro, quebradiço e apresenta fraco 

comportamento magnético. É encontrado na crosta terrestre numa concentração de 

100 mg.kg-1, sendo a cromita (FeO.Cr2O3) seu minério mais representativo (MOORE, 

1991). Pertence ao Grupo VIB da Tabela Periódica, com número atômico 24, 

apresenta densidade 7,20 g.cm-3, ponto de fusão 1857°C e estados de oxidação +2, 

+3 e +6 (RUSSELL, 1981). 



Os cromatos e dicromatos alcalinos têm muitas aplicações: são utilizados no 

curtimento de peles, como mordentes, no fabrico de corantes, como preservativos 

de madeira, na obtenção de pigmentos que se empregam na pintura contra a 

corrosão de metais, entre outros inúmeros usos (MOORE, 1991; MOORE & 

RAMAMOORTHY, 1983). 

Baixos teores de Cr+3 são essenciais para o ser humano, tendo importante 

papel em processos metabólicos e, da mesma forma que o cromo metálico puro, 

não são tóxicos aos tecidos humanos. A toxicidade do cromo está limitada aos 

compostos hexavalentes, que têm ação irritante e corrosiva no corpo humano. Em 

certas condições, estes compostos podem causar a precipitação de proteínas. Num 

ambiente industrial, podem afetar a pele e as vias respiratórias, provocando 

dermatites e ulcerações. A exposição prolongada a poeiras ricas, nestes compostos 

de cromo, pode ter efeito cancerígeno (OLSZEWER, 1995).  

Com a crescente demanda por alimentos, há uma grande necessidade de 

cuidarmos melhor dos nossos solos e recursos hídricos. Esse trabalho teve como 

objetivo estudar diferentes características da casca de banana nanica utilizada como 

adsorvente de cromo. Sabe-se que a casca da banana nanica é de natureza fibrosa 

e irregular, e apresenta a formação de camadas sobrepostas de fibras, tal morfologia 

favorece a aderência dos íons metálicos presentes em soluções aquosas. A técnica 

para diminuir teores de metais pesados na água através de cascas de banana, por 

exemplo, já encontra-se na literatura (BONIOLO et al., 2012). Lima (2007) também 

cita as propriedades do quiabo seco como coagulante natural no tratamento de 

água. O que iremos realizar é a adequação dessa técnica para o solo. 

 

OBJETIVOS 

 Esse trabalho teve como objetivo estudar diferentes características da casca 

de banana nanica utilizada como adsorvente de cromo. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Para executarmos a parte experimental utilizamos uma amostra de solo 

arenoso e cascas de banana nanica verde e madura. As cascas de bananas foram 

secas em estufa a 60°C e 120°C, trituradas e armazenadas em dessecador 

(FIGURA 1). 



Figura 1 – Cascas de ba
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em repouso, sendo agitadas a cada 30 minutos, deste modo tínhamos:

Solo + solução de Cr(NO)

1g Solo + 0,2g de cascas de bananas verdes a 60°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,2g de cascas de bananas maduras a 60°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,2g de cascas de bananas verdes a 120°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,2g de cascas de bananas madurasa 120°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,4g de cascas de bananas verdes a 6

1g Solo + 0,4g de cascas de bananas maduras a 60°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,4g de cascas de bananas verdes a 120°C + 50 mL de Cr(NO)

1g Solo + 0,4g de cascas de bananas madurasa 120°C + 50 mL de Cr(NO)

Cascas de banana verde e madura e secas. 

Foi utilizada uma solução de Cr(NO)3 concentrado para verificarmos a 

eficiência da casca de banana nanica na absorção do cromo (FIGURA 2
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Figura 2 - Cascas de banana madura e verde e secas em diferentes 

temperaturas, em solução de Cr(NO3)3 

 

Após o período de 2 horas as soluções foram filtradas em papel de filtro e 

iniciou-se o processo de titulação. 

Para a titulação pipetamos volumetricamente para um erlenmeyer de 500 

mL, 50mL do filtrado e adicionamos 7,5mL de H2SO4, 2,0 mL de HNO3, e 5,0 mL de 

HClO4, e promovemos o aquecimento em capela com um funil de vidro sobre o 

erlenmeyer, até o surgimento de vapores brancos e a coloração laranja na solução. 

Cessou-se o aquecimento, deixo-se esfriar e em seguida adiciono-se água destilada 

até 100 mL, e promovemos novamente o aquecimento até que reduzisse pela 

metade o volume, após isso com a solução já fria adicionou-se 2,5 mL de KI a 5% e 

deixou-se a solução, em repouso, por 2 minutos no escuro. Em uma bureta 

adicionamos 50mL Na2S2O3 à solução e 2 gotas do indicador amido. Em seguida 

procedeu-se a titulação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Verificou-se que as amostras com 0,4g de cascas de bananas adsorveram 

mais que aquelas com 0,2g, mas não na mesma proporção, ou seja, não adsorveu o 

dobro de cromo por apresentar o dobro de cascas de bananas. O fato das cascas 

estarem maduras ou verdes não interferiu na adsorção do metal, bem como o fato 

de terem sido secas a temperaturas de 60oC ou 100oC. A razão de ter acrescentado 

1,0g de solo nas amostras foi com o objetivo de verificar sua capacidade de 

adsorção, pois nas Estações de Tratamento de Água (ETA) é utilizado o mesmo solo 

utilizado nesse trabalho, porém com o objetivo de filtrar e não adsorver. Foi possível 

verificar que a contribuição do solo nas amostras foi nula, não contribuindo para a 



adsorção do cromo. O próximo passo será verificar o tempo de repouso do 

adsorvente na solução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A casca de banana nanica se mostrou eficiente na adsorção do cromo assim 

como já apresentou boa eficiência de adsorção de outros metais já estudados em 

diferentes trabalhos. As características da banana nanica (madura ou verde) e a 

forma como secamos as cascas para ser utilizado como adsorvente não interferiu na 

característica do material. 
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