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Com o desenvolvimento industrial uma quantidade significativa de resíduos contendo 
metais pesados vem sendo descartado sem o devido tratamento, esses resíduos apresentam 
resistência à decomposição e são nocivos à saúde. Uma alternativa seria utilizar o método de 
adsorção, que consiste em separar metais pesados da água através de materiais que 
apresentam capacidade de reterem íons metálicos. As nanopartículas magnéticas (NPM) são 
adsorventes sintéticos muito eficientes pois possuem propriedades superparamagnéticas e 
grande superfície de contato. Outro tipo de adsorvente são aqueles baseados em resíduos 
agroindustriais, como a farinha de casca de banana (FCB), pois são abundantes, naturais e 
renováveis. Desta forma, este trabalho descreve o método para a sintetização das NPM 
funcionalizadas com quitosana, o método de preparação da FCB e estudos da capacidade 
adsortiva desses adsorventes para a remoção de alumínio em soluções aquosas. Os estudos 
foram realizados através da avaliação das isotermas de adsorção em função do tempo de 
contato, pH e variação da concentração de íons Al3+ em solução. A capacidade máxima de 
adsorção para o íon Al3+ em solução aquosa com tempo de contato de 60 minutos e pH 
ajustado a 5, foram em média de 0,375 mg de Al3+ por grama de NPM e 0,1 mg de Al3+ por 
grama de FCB. 
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