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1- RESUMO: Com os problemas enfrentados atualmente para o abastecimento 

público de água é de suma importância e urgência que busquemos tecnologia para 

manter a qualidade da água. Este trabalho busca verificar a eficácia de adsorventes 

naturais para a extração de chumbo em águas contaminadas. Acredita-se que se a 

técnica apresentar resultados satisfatórios, estaremos resolvendo dois problemas, 

retirando um contaminante da água e ainda dando utilidade para uma quantidade 

enorme de resíduos orgânicos que acabariam nos aterros sanitários, contrariando 

diretrizes da Lei 12.305/10. 

 

2- INTRODUÇÃO 

Embora os inúmeros esforços para que se evite ou minimize a sua 

contaminação, a qualidade da água está se deteriorando muito rápido, devido ao 

constante crescimento populacional, poluição por partes das indústrias e também 

pela contaminação por metais pesados. 

As tecnologias tradicionais para o tratamento de água em geral não são 

totalmente eficientes na remoção de traços de metais solúveis em águas. O processo 

comumente aplicado à remoção de íons metálicos solúveis em água é a precipitação, 

a remoção dos metais se dá na forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos ou sulfatos, 

decorrentes da adição de coagulantes e/ou álcalis.  

O chumbo é um metal extremamente tóxico, que chega até os seres humanos 

principalmente pelo ar, água e cadeia alimentar, de forma acumulativa. Os seus 

efeitos tóxicos, entre outros, incluem sintomas como náuseas, perda de coordenação, 

hiperatividade, confusão mental e perda de memória. Em caso mais severo, a 

incorporação deste elemento químico pode levar a pessoa ao estado de coma e à 

morte (VERÍSSIMO, 2005). 

A adsorção é um processo de separação, tecnologia importante e muito usada 

na Química. Os carvões ativados são os adsorventes mais utilizados para esse fim, 

por apresentarem alta área superficial e porosidade desenvolvida. Mas o custo dos 

carvões ativados comerciais é ainda um dos empecilhos do seu uso em larga escala 

industrial, o que tem conduzido o desenvolvimento de produtos adsorventes naturais.  

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto fibroso resultante da moagem 

da cana e que pode ter diversos usos, desde a produção de energia através da 

queima, até a incorporação ao solo ou como parte integrante na dieta bovina. Mesmo 

após a extração da sacarose e outros nutrientes, o bagaço ainda contém muita 



matéria orgânica, sendo assim uma possível fonte de mais energia e de outros 

produtos de química fina (SOARES, 2012). 

A casca de arroz é constituída principalmente de proteína bruta (3%), cinza 

(incluindo a sílica 17%), lignina (20%), Hemicelulose (25%), e celulose (35%) 

(Krishnani et. al., 2008), composição esta que torna o material adequado para fixação 

de cátions metálicos devido à presença de grupamentos cetonas, ácidos carboxílicos, 

fenóis, álcool e aldeídos nessas estruturas. A casca de arroz possui boa estabilidade 

química, insolubilidade em água, estrutura granular e alta resistência mecânica 

(AKHTAR et al., 2010), características favoráveis para o processo de adsorção. 

A Banana é um fruto cuja sua origem provém do sudeste do continente 

asiático, é uma fruta tropical possui polpa macia, saborosa e doce. Existem diversas 

espécies de bananas. No Brasil, as mais conhecidas são: nanica, prata, banana-terra 

e a banana maçã. A banana nanica pesa em média, 120 gramas, rica em fibras, 

potássio, vitaminas C e A, não possuindo sementes, sendo que aproximadamente, 

70% deste fruto é composto por água.  

 

3- OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo a extração de chumbo das águas contaminadas 

utilizando como adsorventes naturais como o bagaço de cana-de-açúcar, casca de 

arroz e casca de banana. Esses materiais foram escolhidos devido a suas 

disponibilidades, baixo custo e por serem gerados em grande quantidade, o que 

acaba sendo um agravante para os aterros sanitários.  

 

4- METODOLOGIA 

O bagaço será triturado em processador e em seguida lavado com água a 70 
0C por 1 hora, no agitador, para retirada de impurezas e açúcar, após lavado será 

seco em estufa a 120 0C por 2 horas. Este material tratado passará por uma malha 

(Mech 35) para ser coletado a parte fina do bagaço tratado, aumentando a área de 

superfície de contato. O material preparado será acondicionado em saco plástico para 

evitar a umidade. 

As cascas de arroz sofrerão um processo de quarteamento, seguido de 

lavagem e secagem em estufa a 60ºC durante o período de 24 horas. A classificação 

granulométrica da casca de arroz foi realizada por peneiramento a seco com a 

utilização da seguinte série de peneiras: 10, 20, 35, 65, 100, 200 e 325.  



A casca de banana sofrerá um processo de quarteamento, seguido de lavagem 

e secagem em estufa a 200ºC durante o período de aproximadamente 2 horas ate 

que fique escura e quebradiça, após resfriada será triturada utilizando o almofariz e 

pistilo, até que se torne pó e peneiradas em malha (Mech 35) para ser coletado a 

parte fina do bagaço tratado, aumentando a área de superfície de contato. 

Será preparada uma solução de nitrato de chumbo (II) 0,1 M para simularmos 

uma água contaminada e verificarmos a eficiência dos materiais na adsorção do 

chumbo (II).  

Também será preparada uma solução de EDTA 0,1 M para quantificar o teor 

de chumbo nas amostras e na solução padrão. 

Serão preparadas 4 amostras com 100 mL de solução de chumbo acrescidas 

de quantidades diferentes de cada material seco. Estas amostras ficarão em repouso 

por 7 dias sendo agitadas com o auxílio de uma bagueta de vidro uma vez por dia 

durante 5 minutos. Após esse período as amostras serão tituladas com o auxílio do 

indicador urotropina. 

 

5- RESULTADOS PRELIMINARES 

Acredita-se que com os resultados obtidos nesse experimento será possível 

verificar a eficiência da utilização desses materiais como adsorvente de chumbo em 

águas contaminadas. 
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