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Introdução 
Os efluentes provenientes da fabricação e consumo 
de corantes são altamente coloridos, com elevada 
demanda química (DQO) e biológica (DBO) de 
oxigênio e ainda possuem grande quantidade de 
sólidos em suspensão. Vários métodos têm sido 
testados para remoção da cor de efluentes 
industriais, e dentre esses métodos a adsorção em 
matrizes renováveis, eficazes e de baixo custo tem 
sido apontada como uma alternativa viável. Nesse 
trabalho foram desenvolvidos estudos de adsorção 
de amarelo ouro remazol RNL (AOR-RNL, corante 
aniônico) e violeta cristal (VC, corante catiônico) em 
bagaço de cana modificado quimicamente com 
trietilenotetramina (TETA)1 (BM 1) em solução 
aquosa. 

Resultados e Discussão 
Os estudos de adsorção de AOR-RNL e VC (Figura 
3) em BM 1, em batelada, foram realizados 
utilizando tempos de equilíbrio de 1020 e 500 min, 
pH 2 e 8 e concentrações iniciais variando de 50 a 
500 mg/L para ambos os corantes, respectivamente. 
Em valores de pH elevados (pH ~ 8) os grupos ácido 
carboxílico do BM 1 (Figura 1) encontram-se 
desprotonados possibilitando a adsorção de VC 
(corante catiônico), já em valores de pH baixos (pH 
~2) os grupos amina encontram-se protonados 
possibilitando a adsorção de AOR-RNL (corante 
aniônico). As figuras 2a e b apresentam as 
isotermas de adsorção não lineares para a adsorção 
de AOR-RNL e VC em BM 1. Os dados 
experimentais foram analisados usando modelos de 
adsorção de Langmuir e Freundlich e os resultados 
são apresentados na Tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Bagaço de cana modificado com TETA 
contendo grupos ácido carboxílico e amina. 

 
Em ambos os casos os dados experimentais se 
ajustaram melhor ao modelo de Langmuir como 
pode ser observado pelos valores de R2. O valor de  
Qmax representa o valor da monocamada de 
adsorção no equilíbrio para ambos os corantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Isotermas de adsorção de AOR-RNL(a) e 
VC (b) em BM 1. 
 
Tabela 1. Resultados obtidos através dos modelos 
de adsorção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Corantes amarelo ouro remazol RNL 
(esquerda) e violeta cristal (direita). 

Conclusões 
Foi demonstrado através do presente estudo que o 
BM 1 foi capaz de adsorver AOR-RNL e VC. 
Estudos de adsorção da mistura dos corantes em 
solução aquosa estão sendo realizados para avaliar 
a influência de um corante na adsorção de outro. 
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Langmuir Freundlich 
 AOR VC  AOR VC 

Qmax 
(mg/g) 370,4 1116,2 Kf 93,2 0,246 

R2 0,9995 0,9975 R2 0,9587 0,7940 
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