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Introdução: Os resíduos siderúrgicos são largamente gerados sem que haja um
reaproveitamento direto, o que promove um interesse no desenvolvimento de
pesquisas que visem uma aplicação para eles. Neste âmbito, a adsorção torna-se uma
alternativa viável para o seu emprego. A utilização de resíduos siderúrgicos em
tecnologias de tratamento de efluentes apresenta caráter inovador, sustentável e de
elevada aplicabilidade, visto que eles possuem uma composição rica em óxido de ferro
e carbono, garantindo propriedades favoráveis à adsorção de frações orgânicas. A sua
aplicação no tratamento do efluente do biodiesel visa minimizar os impactos
promovidos e viabilizar o processo de produção. Objetivo: Caracterizar os resíduos
siderúrgicos cedidos por uma indústria da região e o efluente gerado na produção do
biodiesel, a partir de óleo residual de fritura, a fim de se realizar o estudo cinético e
verificar a eficiência da adsorção no processo de tratamento do efluente. Metodologia:
O pó de desempoeiramento do Alto-Forno foi cedido por uma empresa siderúrgica da
região do Vale do Aço e foi submetido à caracterização 
granulométrica, utilizando um agitador eletromagnético de peneiras da marca
SOLOTEST. A partir desses dados, será analisado, por meio dos ensaios de adsorção,
o diâmetro que fornecerá os melhores resultados no processo.
Já o efluente gerado na produção do biodiesel foi caracterizado por meio da
quantificação da demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO e DBO), turbidez,
condutividade e pH, com o objetivo de se definir as condições ideais de realização dos
ensaios de adsorção. Resultados: A partir da análise granulométrica do pó de
desempoeiramento do Alto-Forno, foi observada uma variação do diâmetro dos
resíduos que o compõem. A maior fração retida foi obtida no fundo do equipamento,
com diâmetro inferior a 0,075 mm, o que corresponde a cerca de 30% da massa total
do resíduo dividida em 15 diâmetros diferentes.
Com relação aos efluentes do processo de produção do biodiesel, foram coletados dois
tipos: o efluente 1 (primeira água de lavagem do biodiesel) e o 2 (águas de lavagem
posteriores à primeira). O referente plano de trabalho propõe a avaliação e tratamento
do efluente 2, o qual apresenta uma DQO e DBO de valores muito elevados (7777,78 e
84,7 mg de O2/L respectivamente), justificados pela altíssima carga orgânica contida
no efluente. O efluente 2 apresentou um pH básico (9,3), uma turbidez de 86 FAU e
condutividade de 2284 µS/cm. O efluente 2 apresentou uma carga orgânica menor
comparada à do efluente 1 (256666,67 e 282,00 mg de O2/L), o que facilita a sua
caracterização, mas em algumas análises foram necessárias diluições para que fosse
possível obter dados dentro da escala de leitura dos equipamentos na determinação da
DQO e turbidez.
 Conclusão: O efluente gerado nas etapas de lavagem do biodiesel apresentou alta
carga orgânica e turbidez, confirmando a necessidade de tratamento para o seu
descarte. A separação granulométrica dos resíduos siderúrgicos evidenciou um alto
percentual de finos e permitirá a comparação da eficiência da adsorção, para os
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diferentes tamanhos de partícula.
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