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Introdução 
Uma das alternativas tecnológicas mais promissoras para suinocultura é o aproveitamento de resíduos 

orgânicos. O remanescente da criação de suínos pode ser reciclado através de sua transformação em adubos 
orgânicos processados, produção de metano (biogás) além da utilização como fertilizantes (SEGANFREDO, 2000). 
Dentre as inúmeras técnicas empregadas para o tratamento desse resíduo, uma possibilidade seria seu uso na 
produção de carvão ativado para utilização como material adsorvente. ABREU, 2013, afirma que a utilização de 
resíduos agrícolas renováveis para melhorias ambientais e a produção de carvão ativado possui várias vantagens, 
principalmente de natureza econômica e ambiental, de forma a diminuir os custos de disposição de resíduos, 
auxiliando na proteção ambiental. Nesse sentido, o projeto estuda a utilidade desse tipo de resíduo agroindustrial 
como material absorvente objetivando sua aplicabilidade em sistemas de tratamento de água contaminada com 
corantes têxteis, sendo este segundo (NASCIMENTO, 2018) ambientalmente persistentes e de difícil degradação, 
representando risco iminente a saúde e ao meio ambiente. 

Metodologia 
O resíduo obtido em biorreatores abastecido com dejetos de suínos foi coletado na Fazenda Talhado, no 

município de Rio Verde-GO, em uma lagoa drenada. Após a secagem natural do material, este foi triturado e 
preparado para o processo de carbonização em mufla a 200, 300, 500 e 800 oC por 3h e em fogo-brasa por 12h (FB). 
As amostras aquecidas a 300 oC (CA) foram escolhidas para caracterização e processo de adsorção do corante. As 
amostras “in natura”, FB e CA foram analisadas por termogravimetria (TG/DTA). Para os experimentos de adsorção 
utilizou-se o corante têxtil azul turquesa da marca Tupy (1 g/L). Em 50 mL de corante foram adicionadas quantidades 
diferentes de CA com valores de 0,0; 0,1; 0,3; 0,7; 1,0; 1,3; 1,5; 1,7; 2,0 e 3,0g e após agitados por 24h foram 
analisados por espectroscopia de UV-Vis. 

Resultados e Discussão 
O material “in natura” após carbonizado em diferentes temperaturas foram pesados e observa-se grande 

quantidade de massa resultante após a carbonização, ocorrendo queima de 8-27% da matéria orgânica nas 
temperaturas de 200 a 800 ºC. Na temperatura máxima de 800 oC foi observado um teor de cinzas de 73%.  

Estes dados foram confirmados por analise Termogravimétrica onde foi observado três estágios de perda de 
massa com um total de 25% para o material in natura, relacionado à queima da matéria orgânica presente na 
amostra, praticamente 75% da massa está relacionada a matéria inorgânica. Para o CA foram observadas duas 
regiões de perda de massas. Observa-se 18% de perda de massa que está relacionado à queima da matéria 
orgânica correspondente ao restante de matéria após a queima em 300 oC e 82% de matéria inorgânica.  

As análises por espectroscopia de UV-Vis do CA com o corante Tupy sugeriram que o material provocou um 

processo de degradação do corante devido um decaimento da banda em 610 nm e uma mudança de coloração a 

medida que se aumenta a quantidade de CA. 

Considerações Finais 
Devido a uma grande quantidade de mátria inorgânica no dejeto suíno serão realizados estudos para 

entender melhor o processo de degradação de corantes para assegurar sua viabilidade tanto in natura quanto na 
forma de carvão para tratamento de soluções contaminadas com diferentes corantes têxteis. 
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