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1. RESUMO 

Este trabalho consiste no estudo da casca de banana, resíduo orgânico, como 

material adsorvente de corantes em efluente líquido, a motivação foi a redução de 

material descartado a aterros sanitários, para a contribuição do aumento do seu tempo 

de vida e diminuição da produção de chorume, além de proporcionar um material 

alternativo para a remoção de corantes de efluentes industriais. A metodologia 

consistiu na ativação da casca de banana em meio ácido (HCl) e meio básico (NaOH 

e NaHCO3) e testar a capacidade adsortiva através de isotermas. Foram realizadas 

caracterizações do adsorvente obtido de tamanho e de imagem. Os resultados 

preliminares mostraram que a base altera a estrutura do material, o que não permite 

a adsorção pelo mesmo, e que a ativação ácida se mostrou eficiente. 

2. INTRODUÇÃO 

O engenheiro químico atua em diversas áreas da indústria. Uma delas é o 

desenvolvimento de materiais para melhorar um processo. A adsorção, operação 

unitária de transferência de massa, tem sido muito utilizada para remoção de 

poluentes de efluentes líquidos e gasosos. O material adsorvente precisa possuir 

características que permitam melhor adsorção em menor quantidade de adsorvente. 

O estudo de materiais que contribuam para essa finalidade é de suma importância 

para o desenvolvimento industrial. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi o estudo da casca de banana como bioadsorvente 

do Amarelo de Tartrazina, corante alimentício, e o Tupy Azul Indigo, corante têxtil, 

como alternativa do descarte deste resíduo e melhoria da qualidade da água 

descartada. Foram estudados diferentes métodos de ativação e meio de adsorção 

para identificar as melhores condições. Para tal foram obtidas isotermas. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia consistiu em ativar a casca de banana com o meio ácido, com 

0,5 mol/L de HCl, e básico, com 0,5 mol/L de NaOH ou de NaHCO3, secar o material 

e tritura-lo. Foram realizadas análises de granulometria e de microscopia eletrônica 

de varredura para caracterização dos materiais obtidos. Finalmente, foram 

construídas as isotermas em temperatura ambiente e temperatura fria. 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. ATIVAÇÃO DA CASCA DE BANANA 

A ativação da casca de banana iniciou com lavagem em água destilada para 

remoção de impurezas. Em seguida foram cortadas em pedaços de 5 cm para 

aumentar a superfície de contato. Foram imergidas no meio de ativação (0,5 mol/L 

HCl, 0,5 mol/L NaOH ou 0,5 mol/L de NaHCO3) por 2 h sob agitação constante. Foram 

lavadas com água destilada por imersão para remoção do ácido ou base por 2 h com 

troca de água a cada 30 minutos. A secagem foi realizada em estufa a 65°C por 3 

dias. O material foi moído e a análise da estrutura foi realizada em Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). 

5.2. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica foi realizada em peneiras com 8, 10, 16, 30, 50 e 200 

Mesh. Após, foi realizada a distribuição granulométrica e ajustado o melhor modelo 

de distribuição (GGS, RRB ou Log Normal). 

5.3. CURVA DE CALIBRAÇÃO 

A curva de calibração foi construída com 4 concentrações diferentes do 

corante: 100%, 70%, 30% e 0%. O corante amarelo de tartrazina teve concentração 

de 100% em 13 mg/L, enquanto o Azul Índigo, 676 mg/L. As amostram foram 

analisadas em espectrofotômetro na absorbância de 430 nm para o Amarelo e de 600 

nm. 

5.4. CONSTRUÇÃO DAS ISOTERMAS 

Para cada isoterma foram obtidos 12 pontos onde foram variadas as massas 

de bioadsorvente na mesma concentração de solução de corante (13 mg/L para 

amarelo e 676 mg/L para o azul). As massas utilizadas de adsorvente foram: 0,05g; 

0,07g; 0,08 g; 0,11g; 0,12g; 0,15g; 0,16g; 0,18g; 0,20g; 0,21g e 0,23g. O conjunto 

ficou sob constante agitação por 1 h e, após filtrado, o fluido foi analisado em 

Espectrofotômetro no comprimento de 600 nm. As isotermas foram preparadas à 

temperatura ambiente (~25°C) e em banho de gelo para obter ambiente frio (10°C). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Devido à secagem dos materiais, há uma redução grande da massa original da 

casca de banana. Para comparativo, foi preparado adsorvente sem ativação, com 

imersão apenas em água destilada. O meio de ativação ácida teve rendimento de 

7,65%, o de ativação básica com NaOH, rendimento de 1,96% e com NaHCO3, de 

4,28%. Sem ativação, o rendimento foi de 5,35%. Foi observado que o aspecto do 

material após a ativação em meio básico foi de massa, o que sugere alteração em sua 

estrutura, principalmente com NaOH, o que explica o menor rendimento de material 

adsorvente nessas ativações. Esse fato foi comprovado com as caracterizações 

realizadas. 

A análise granulométrica mostrou que o diâmetro médio das partículas foi de 

1,13 ± 0,13 mm para o material sem ativação, 0,76 ± 0,09 mm para a ativação com 

HCl e 0,92 ± 0,1 mm para a ativação com NaOH. A análise de microscopia eletrônica 

de varredura mostrou que houve alteração na estrutura quando a casca de banana foi 

ativada. A ativação básica destruiu a estrutura da casca de banana, o que contribuiu 

para a dificuldade de moagem do material, e, portanto, material com partículas 

maiores que a ativação ácida e com maior variação. 

 As isotermas mostraram que o material adsorvente ativado em meio básico não 

adsorveu material, e, por ter estrutura danificada, liberou coloração adicional para o 

meio de adsorção. Isso foi observado tanto na base forte (NaOH) como na base fraca 

(NaHCO3) para a temperatura fria e para a ambiente. 

 Quando foi utilizado material adsorvente com ativação ácida, houve adsorção, 

tanto do amarelo de tartrazina como do azul índigo. 
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