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Introdução 

Entre as indústrias que utilizam corantes para tingir 
seus produtos, as indústrias têxteis representam 
uma das maiores consumidoras destes produtos. Do 
ponto de vista ambiental, a presença dos corantes 
sintéticos em corpos aquáticos é um grande 
problema, uma vez que alguns corantes diminuem a 
atividade fotossintética nos ambientes aquáticos 
devido à redução da penetração de luz, são 
resistentes, e juntamente com seus produtos de 
degradação podem ser tóxicos.  
Adsorção é uma das técnicas utilizadas para 
remover estes compostos e a utilização de 
bioadsorventes para este fim tem sido bastante 
investigada. Este trabalho mostra a utilização da 
Typha angustifolia L., uma planta herbácea perene 
pertencente à família Typhaceae, conhecida 

popularmente  no Brasil como taboa, como adsorvente 
alternativo para a remoção do corante orgânico azul 
turquesa remazol G 133% de meio aquoso. 

A capacidade adsorvente da T. angustifolia foi 
avaliada sob diferentes parâmetros experimentais: 
efeito do tratamento do adsorvente, dose do 
adsorvente, agitação, tempo de contato, pH  e 
concentração da solução de corante. 

Resultados e Discussão 

Ensaios de adsorção (em triplicata) foram realizados 
em erlenmeyer de 125 mL contendo entre 100 e 800 
mg de casca de coco e 20 mL de solução aquosa do 
corante, em diferentes valores de pH (2,00; 4,00; 
5,00 e 6,27),  diferentes tempos de contato (1, 2, 3, 
4, 5, 10, 20, 30 e 60 min) e com concentração entre 
10 e 500 mg L

-1
, de acordo com o teste realizado. A 

porcentagem do corante removida pelo adsorvente 
(% R) foi determinada pela comparação da 
concentração do corante no meio aquoso antes da 
adição do adsorvente (Cinicial) e após o tratamento 
com o adsorvente (Cfinal), de acordo com a equação:  
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A capacidade de remoção de cor da solução foi 
satisfatória quando o adsorvente foi previamente 
tratado com ácido (HCl). Nos esaios de pH foi 
observado que o processo de adsorção é favorecido 
à medida em que o pH da solução diminui, sendo 

que a máxima adsorção foi observada em pH 2,00 
(95%).  
A dose de adsorvente também foi avaliada (5, 10, 
15, 20, 25 e 40 gL

-1
, sendo que o melhor resultado 

foi obtido para a dose 10 gL
-1

 (95,6%  de remoção 
de cor). Os ensaios de adsorção do corante em 
função do tempo indicaram uma cinética de 
adsorção rápida, principalmente nos primeiros 10 
minutos de contato, onde o equilíbrio foi atingido. 
A partir dos ensaios de concentração, construíram-
se as isotermas de adsorção (Langmuir e 
Freundlich). Foi feito o ajuste não linear dos dados 
experimentais (Figura 2) aos modelos estudados. O 
modelo de Langmuir mostra que a  capacidade 
máxima de adsorção do corante pela typha é de 
13,01 mg g

-1
. No entanto, o modelo que melhor se 

ajustou aos dados experimentais foi o de Freundlich 
indicando que o processo de adsorção é reversível e 
não restrito à formação de  
monocamada.
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Figura 2. Modelos de equilíbrio de adsorção. 
Condições: T 25 

o
C; pH 2,00; massa de adsorvente: 

200 mg; tempo de contato: 10 min. 

Conclusões 

A utilização de Typha Angustifolia como adsorvente 

para a remoção do corante azul turquesa G 133% 

foi eficiente, resultando na remoção de mais de 94% 

da cor em apenas 10 minutos. 
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