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Resumo 

 

 A poluição por metais pesados sempre foi um grande problema 

ambiental, que se agrava cada vez mais, por isso é de extrema importância a 

busca por uma alternativa para a remoção de íons de metais pesados. Um dos 

métodos a ser utilizado é o reuso de casca de frutas, sendo um bioadsorvente, 

onde além de reduzir a geração de lixo, é uma forma de reaproveitar um 

material que seria descartado. Esse trabalho busca avaliar a utilização de 

casca de banana como bioadsorvente de íons chumbo em efluentes. O mesmo 

será feito através de análises comparativas entre banana nanica, verde e 

madura, secas e trituradas, onde serão utilizadas em soluções contendo íon 

chumbo (II), numa concentração de 1,0 g/L. A análise da eficácia está sendo 

feita através de análise gravimétrica, utilizando solução de iodeto de potássio, 

como agente precipitante, de íon chumbo (II), restante na solução tratada com 

os bioadsorventes. Até o presente momento, percebemos que a utilização da 

casca de banana nanica verde apresentou melhores resultados de adsorção do 

íon chumbo (II). 

 

Introdução 

 

 Vários segmentos de processos industriais metalúrgicos utilizam-se de 

substâncias químicas para a obtenção de compostos de interesse. Em escala 

industrial, qualquer fabricação poderá gerar resíduos poluentes ou não, durante 

esse processo. Esses resíduos podem conter metais pesados, os quais são 

tóxicos ao meio ambiente. Existe métodos de extração desses metais pesados 

porém, com custos bastante elevados. Devido ao custo elevado, são buscadas 

novas formas de remoção desses metais pesados, sendo um deles, o método 

de extração por bioadsorventes, por exemplo, de casca de banana, pequi, 

laranja, bagaço-de-cana. Esses compostos orgânicos podem ser utilizados na 

forma de biofiltros, onde através do contato com o efluentye, haverá a 

bioadsorção em sua superfície. O metal alvo desse projeto é o íon chumbo, o 

qual, devido sua alta toxicidade, polui diversos meios, como o solo e a água, 



sendo ingeridos através do consumo da água e de alimentos plantados em 

solos contaminados por esse metal. A ingestão por longos períodos pode gerar 

sério problemas de saúde, numa forma crônica, afetando o sistema nervoso 

central. 

 

Objetivo 

 

 Verificação da eficácia da utilização de casca de banana nanica, como 

bioadsorvente, na remoção de íon chumbo de efluentes. 

 Determinação da quantidade de íon chumbo adsorvido por grama de 

bioadsorvente. 

 

Metodologia 

 

 O trabalho consiste em utilizar cascas de banana nanica, secas e 

trituradas, como material bioadsorvente, as quais foram colocadas em contato 

com solução de íon chumbo, para extração. Para verificação da quantidade 

adsorvida, escolhemos o método de gravimetria, utilizando solução de iodeto 

de chumbo, para posterior determinação de quantidade de íons chumbo, em 

mg, adsorvida por grama de bioadsorvente. 

 

Desenvolvimento 

 

 Primeiramente, escolhemos a banana nanica como fonte de nosso 

bioadsorvente. Utilizamos casca de banana verde e madura, as quais foram 

secas em estufa de circulação de ar, com a finalidade de identificar a diferença 

de eficácia na bioadsorção do íon chumbo. 

 O íon chumbo utilizado, foi obtido através de solução preparada de um 

sal de chumbo (nitrato de chumbo II), numa concentração de 1,0 g/L de íon 

Pb2+. Deixamos o bioadsorvente em contato, com agitação constante, durante 

1 hora e após, uma semana de repouso. Após esse período o mesmo foi 

filtrado e, ao sobrenadante, foi adicionado uma solução de iodeto de potássio 



3,0 g/L, para análise por gravimetria. O sólido obtido foi recristalizado, seco e 

pesado, sendo posteriormente, determinado a quantidade adsorvida do íon 

chumbo. 

 

Resultados preliminares 

 

 Nos primeiros testes realizados, tivemos melhores resultados com a 

casca de banana nanica verde, a qual, após a precipitação e análise do 

material adsorvido, indicou uma quantidade de 32,564 mg de íon Pb2+ 

adsorvido por grama de bioadsorvente. 
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