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Resumo: Foi avaliada uma metodologia para tratamento de águas contaminadas com corantes 
têxteis que emprega a casca de banana como adsorvente natural. As etapas desenvolvidas 
mostraram que a casca de banana conseguiu remover ca. 99% do corante Vermelho Congo e 82 % 
dos corantes que constituem o efluente da indústria têxtil Blink Jeans.  
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INTRODUÇÃO 
 
Os efluentes das indústrias têxteis são 
responsáveis por graves acidentes ecológicos, 
uma vez que contêm concentrações elevadas 
de produtos químicos (1). Além da questão 
ambiental, o lançamento de efluentes é 
indesejável devido ao fato de muitos corantes 
e seus subprodutos serem carcinogênicos (2).  
Os principais métodos de tratamento para 
descoloração das águas de rejeito envolvem 
processos físico-químicos e biológicos. Dentre 
eles destaca-se a adsorção (3). A adsorção 
consiste na remoção de poluentes em 
biomassas (4).  
A pesquisa de novos materiais adsorventes 
que apresentem baixo custo tem atraído a 
atenção de pesquisadores (5). Um exemplo de 
material adsorvente alternativo é a casca de 
banana que já é questão de estudos no 
tratamento de efluentes radioativos, onde foi 
demonstrado que o índice de remoção de íons 
de urânio chegou a 65% (6). 
Neste trabalho foi estudada a viabilidade da 
casca de banana reter por adsorção o corante 
têxtil Vermelho Congo (VC). Para isso foram 
otimizados os parâmetros: pH da solução do 
corante e tempo de contato entre o VC e o 
adsorvente; massa do adsorvente, 
concentração do VC, vazão de percolação, 
além de ser construída a isoterma de 
adsorção e ser testado o método otimizado em 
um efluente real. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Otimização do pH e tempo de contato: 
Verifica-se no Gráfico 1 que a casca de 

banana, em pH 8  e tempo de contato de 20 
minutos teve a maior adsorção de ca. 70%. 
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Gráfico 1. Porcentagem de adsorção do VC 
em função do tempo de contato e pH. 
       
Otimização da massa: No Gráfico 2, verifica-
se que 2g de casca de banana foram 
suficientes para remover uma boa quantidade 
do corante, ca 65%.  
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Gráfico 2.  Porcentagem de adsorção do VC 
em função da massa do adsorvente. 
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Otimização da concentração: Por meio do 
Gráfico 3, pode-se perceber que  a casca de 
banana apresentou o ponto de saturação na 
concentração de 42mg/L, com uma adsorção 
de ca. 98%.    
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Gráfico 3. Influência da concentração de VC. 
 
Construção das isotermas de adsorção: 
Por meio da isoterma de adsorção foi possível 
calcular a capacidade máxima adsortiva do 
corante VC na casca de banana (2,0 mg/g). 
Este dado indica que cada grama de 
adsorvente consegue reter ca. 2 mg de 
corante. 
 
Otimização do tempo de percolação: Por 
meio do Gráfico 4 pode-se observar que com 
o aumento das vazões estudadas, o valor de 
adsorção também aumentava, até alcançar, 
na maior vazão (87,5mL/min.), 96,9% de 
remoção do corante.  
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Gráfico 4. Porcentagem de adsorção do VC 
em colunas de percolação em função da 
vazão. 
 
Tratamento de efluente industrial 
enriquecido com vermelho congo: Verificou-
se que a remoção do corante VC foi de 99% e 
a remoção do outro corante, provavelmente 
Índigo Blue, foi de 82%. 

 
CONCLUSÃO 
 
Por meio dos testes realizados neste trabalho 
verificou-se que existe uma significante 

viabilidade de se empregar a casca de banana 
como material adsorvente alternativo no 
tratamento de efluentes têxteis contendo o 
corante vermelho congo e outros tipos de 
corantes. Foram verificadas remoções de 
vermelho congo de 99% e remoção de outro 
corante, provavelmente Índigo Blue, de 82%. 
Sendo assim, pode-se concluir que o processo 
de adsorção para a remoção de corantes 
têxteis por meio da casca de banana é uma 
alternativa de tratamento interessante do 
ponto de vista econômico e ambiental, pois 
esse material é abundante no Brasil, por 
conseqüência é de baixo custo, e ao utilizá-lo 
poderão ser minimizados os impactos ao meio 
ambiente e aos seres humanos causados 
pelos lançamentos indevidos de efluentes 
têxteis. 
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