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1. RESUMO 

No presente estudo, foi utilizado como adsorvente natural, cascas de bananas 

desidratadas para remoção de ferro em solução aquosa através do processo de 

coluna de leito fixo, por dois ciclos consecutivos. A partir dos dados experimentais 

obtidos foi possível determinar que as cascas de bananas desidratadas apresenta 

elevado potencial adsorvente para remoção de ferro em solução aquosa, sendo 

mais eficiente no primeiro ciclo do que no segundo, e, também apresenta uma 

alternativa sustável, podendo ser substituída por adsorventes sintéticos, contribuindo 

para a sustentabilidade do planeta. 

Palavras-chave: Adsorção. Casca de Banana.  Eficiência. Sustentabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 

O intenso desenvolvimento industrial vem sendo acompanhado por prejuízos 

ao meio ambiente. Embora tal desenvolvimento, têm nos mostrado que enormes 

quantidades de águas residuais industriais, carregadas, com metais pesados são 

descarregadas nos corpos de águas naturais, ou propositalmente ou por acidentes                               

(HODAIFA, et al., 2014). Vale lembrar, o acidente ocorrido em Mariana-MG devido 

ao rompimento da barragem de rejeitos de mineração de ferro, que causou impactos 

socioeconômicos e ambientais desastrosos.     

A água que incialmente era recurso renovável, devido à poluição depende 

cada vez mais do uso de novas tecnologias para que possa ser reutilizada    

(GINESI; ESTEVES; CAVALHEIRO, 2007; MIMURA, et al.,2010).  Dentro deste 

contexto, a adsorção apresenta-se como uma opção viável devido a sua eficiência 

quanto à capacidade de remoção de poluente e baixo custo operacional    

(CANTELI, 2013).  

Nas últimas décadas a utilização de adsorventes a partir da biomassa natural 

tem alavancado as pesquisas, devido a sua eficiência na adsorção de metais, ao 

baixo custo e, ainda, contribuindo para a preservação do meio ambiente   

(HODAIFA, et al., 2014).  

O Brasil destaca-se como um dos três maiores produtores e consumidores 

mundiais de banana, com uma produção anual de cerca de seis milhões de 



toneladas. No entanto, também é o país com o maior índice de desperdício. A casca 

da banana é um resíduo da agroindústria e domiciliar descartado em grande 

quantidade na natureza. A casca representa de 47 a 50% do peso total da fruta 

madura, e não tem aplicações de ordem industrial, sendo esporadicamente utilizada, 

de forma direta, na alimentação animal (CRUZ et al., 2016; SILVA et al., 2003). 

A utilização da casca de banana desidratada como adsorvente reduz o 

impacto ambiental, de duas maneiras, pela retirada da biomassa residual de locais 

inadequados e pelo uso desta como adsorvente de metais em solução aquosa. Os 

grãos de areia utilizados como adsorvente é uma opção bastante interessante 

devido à abundância dela em nosso país e ao baixo custo, pois para ser utilizada no 

processo de adsorção não requer tratamentos específicos apenas lavagem. 

O processo de adsorção realizado através de coluna de leito fixo proporciona 

melhor aproveitamento dos adsorventes, pela possibilidade de tratar maiores 

volumes de solução contendo o metal que se pretende adsorver                     

(RIBAS; CANEVESI; SILVA, 2012). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi representar a dinâmica de adsorção, em dois 

ciclos, utilizando-se como adsorvente natural, a casca de banana desidratada para 

remoção de ferro em solução aquosa, através do processo em coluna de leito fixo.  

4. METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados na preparação e na aplicação das cascas de 

bananas (CA) como adsorvente natural nos experimentos de adsorção de ferro em 

solução aquosa no processo de coluna de leito fixo foram baseados em                 

(AL-DEGS, et al., 2008; BASTOS, 2015).  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Preparação do adsorvente 

As cascas de bananas desidratadas (CA) foram higienizadas com água e 

sabão, secas ao sol por um período de 24 horas. As cascas de bananas já 

desidratadas foram trituradas e selecionadas entre peneiras com 2,38mm e 2mm de 



espessura. Em seguida, as cascas de bananas foram utilizadas como adsorvente na 

remoção de ferro em solução aquosa. 

 5.2 Montagem experimental das colunas 

A coluna de leito fixo foi preparada em uma garrafa PET com 20 cm de altura, 

diâmetro interno de 3cm e diâmetro externo de 8cm. No preenchimento da coluna foi 

utilizado filtro, adsorventes e pérola de vidro. Primeiro, foi colocado na coluna o filtro, 

para evitar a passagem do adsorvente. A seguir, foi colocado, o adsorvente CA em 

garrafa PET, formando, assim a camada do leito da coluna. Por fim, foi colocada, 

uma fina camada de pérolas de vidro para evitar a flutuação de partículas do 

adsorvente do leito. Após a montagem da coluna esta foi ativada com água 

bidestilada, em fluxo descendente, com vazão de 5mL/min, a fim de que as 

partículas dos adsorventes se acomodassem e para a retirada de ar. Após a 

estabilização dos sistemas, a coluna foi percolada com a solução de alimentação. 

5.3 Preparo da solução de alimentação  

A solução de alimentação utilizada nos ensaios de adsorção foi preparada 

com concentração de 30mg/L para a solução aquosa de ferro. A concentração da 

solução de alimentação (Co) foi determinada por espectrofotometria de ultravioleta-

visível. 

5.4 Curva de calibração analítica utilizada na adsorção em leito fixo 

A construção da curva de calibração analítica foi realizada utilizando o cloreto 

de ferro hexahidratado. A solução do cloreto de ferro analítico do metal foi utilizada 

para produzir cinco concentrações distintas, obtidas a partir de sua diluição. 

Numericamente, a curva foi obtida utilizando o método dos mínimos quadrados 

linear. 

5.6 Ensaio de adsorção variando o ciclo do adsorvente 

Utilizando-se uma coluna preenchida com as cascas de bananas 

desidratadas, respectivamente foi percolado 2200mL da solução de alimentação, 

com fluxo descendente de 10mL/min. Amostras desta solução foram coletadas na 

saída dos leitos por um período de aproximadamente quatro horas em intervalos 



compreendidos entre 1 e 60 minutos para determinar, por espectrofotometria de  

UV-Vis,  a concentração deste soluto na saída do leitos.  

A capacidade de máxima de adsorção dos íons de Ferro em coluna de leito 

fixo, preenchida com o adsorvente CA, foi calculado                                      

(BASTOS, 2015; MALKOC ; NUHOGLU, 2006) utilizando as equações a seguir: 

O volume do efluente foi calculado a partir da equação: 

                        (1) 

Sendo Q o fluxo volumétrico (mL/min);  ttotal  é o tempo total no qual o 

fenômeno é observado (min).  

A quantidade de metal adsorvida foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

       
  

    
 

 

    
∫    

        

   
              (2) 

Na qual: 

Co é a concentração inicial de metal na fase aquosa (mg/L); 

Cx é a concentração de metal na saída do leito fixo (mg/L) 

6. RESULTADOS 

Os experimentos foram feitos utilizando-se uma coluna preenchida com 850g 

de CA que ocupou um leito de 18cm. E, percoladas com a solução aquosa de 

alimentação contendo ferro, na concentração de 30mL/L. O referido fluxo foi de 

10mL/min, para os dois ciclos testados. E, entre o primeiro e o segundo ciclo do 

ensaio de adsorção, a coluna foi lavada com solução de ácido nítrico, para retirar o 

ferro adsorvido nos poros da CA. 

Analisando os dados constantes na Figura 1 nota-se que as curvas de 

adsorção do sistema CA/Fe para o primeiro e para o segundo ciclo apresentam-se 

em intervalos de tempos variados. A curva de adsorção para o primeiro ciclo 

apresenta maior área quando comparada à área da curva de adsorção do segundo 

ciclo implicando que o segundo ciclo tem menor capacidade de remoção de ferro e, 

consequentemente, menor eficiência de adsorção de ferro sobre a CA, conforme 

tabela 1.  



 

Figura 1- Curvas de adsorção do sistema CA/Ferro. 

 

Ensaio realizado no Laboratório de Química do UNISALESIANO, Araçatuba-SP. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 1 – Eficiência da coluna de leito de fixo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A coluna de leito fixo preenchida com CA apresenta melhor eficiência na 

capacidade total de adsorção do ferro no primeiro ciclo do que no segundo, este fato 

ocorre em virtude dos sítios de adsorção, ou seja, dos poros que compõem a CA, 

estarem desocupados, disponíveis, enquanto que no segundo ciclo parte destes 

poros estão ocupados com o ferro ou foram destruídos no processo de lavagem da 

coluna que ocorreu entre o primeiro e o segundo ciclo (HODAIFA, et al., 2014). 

Consequentemente, a CA apresenta potencial de substituição aos adsorventes 

sintéticos, contribuindo, dessa forma, para a preservação do meio ambiente 

utilizando-se de práticas sustentáveis. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As cascas de bananas desidratadas apresenta elevado potencial adsorvente 

para remoção de ferro em solução aquosa e substituição aos adsorventes sintéticos 

convencionais.  

A capacidade de adsorção de ferro sobre a CA em coluna de leito de fixo 

apresenta melhor eficiência no primeiro ciclo do que no segundo ciclo.  
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