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Introdução: No intuito de reaproveitar e regenerar os resíduos siderúrgicos utilizados
como adsorventes no tratamento do efluente gerado na produção do biodiesel, há um
interesse no desenvolvimento de pesquisas que visem avaliar potencialmente a
regeneração dos resíduos siderúrgicos e sua aplicabilidade em novos ciclos de
tratamento. A utilização de resíduos siderúrgicos no tratamento de efluentes apresenta
caráter inovador, sustentável e aplicável. No entanto, para que um adsorvente seja
aplicado industrialmente no tratamento de efluentes, é importante que, após
regeneração, sua eficácia ainda seja alta, de modo que ele seja empregado em vários
ciclos de adsorção, reduzindo a quantidade de resíduo descartada. Objetivo: Este
trabalho tem como objetivos: realizar ensaios de processos físicos e/ou químicos de
regeneração de adsorventes usados no tratamento do efluente oriundo da produção do
biodiesel, buscando também, determinar número de bateladas consecutivas suportadas
pelo adsorvente, sem passar por regeneração e sem sofrer queda significativa na
remoção de matéria orgânica. Metodologia: O efluente submetido à adsorção foi
acidificado ao pH entre 2 e 3 e tratado por adsorção durante 24 horas, com
concentração de 50 g/L e granulometria menor que 0,075 mm dos adsorventes. Para
isso, foi usado um béquer sob agitação contínua. Após as adsorções, o efluente foi
filtrado e analisado por meio da quantificação da demanda química de oxigênio
(DQO), nos estados bruto, acidificado e adsorvido. Além disso, foi analisado quanto à
turbidez e teor de óleos e graxas.
Após os ensaios prévios de adsorção, o resíduo gerado foi armazenado para
reutilização.  Resultados: A partir da leitura da DQO no espectrofotômetro do efluente
bruto, acidificado e tratado com o pó de minério (PM) e o pó de alto forno (PAF),
observou-se algumas divergências nos resultados. Primeiramente, a remoção do
efluente acidificado apresentou-se negativa, o que indicaria que a DQO aumentou,
além disso, os valores de remoção de DQO após a adsorção foram muito baixos.
Segundo os estudos realizados anteriormente, esse processo de tratamento do efluente
chega a apresentar uma remoção de aproximadamente 92% da DQO original.
Devido ao espectrofotômetro estar em manutenção, realizou-se análises de turbidez e
óleos e graxas. Observou-se uma redução na turbidez de aproximadamente 99%, em
relação ao efluente bruto, tanto no primeiro uso quanto no reuso de ambos os
adsorventes. Foi observado, também, decréscimo de aproximadamente 82% de óleos e
graxas para PM e 30% para PAF em relação ao efluente acidificado.
Foram realizados mais ensaios de adsorção, devido ao erro ocorrido nos primeiros
ensaios. Somente acidificando o efluente, obteve-se aproximadamente 55% de
remoção de DQO. Foi constatada no final do tratamento por 1440 min (24h) de
adsorção, uma remoção total de DQO de aproximadamente 67% com o PAF e 76%
com o PM no primeiro uso dos adsorventes. Conclusão: A partir dos ensaios
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realizados, concluiu-se que os adsorventes podem ser reutilizados antes de sofrerem
uma regeneração, pois não perdem sua total eficiência no seu primeiro uso. Além
disso, observou-se que o Pó de Minério tem maior eficiência do que o Pó de
Alto-Forno.
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