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Introdução: O biodiesel é um biocombustível produzido a partir da transesterificação
de óleos e gorduras, na presença de um catalisador, geralmente básico. No processo,
efluentes são gerados principalmente na etapa de lavagem do produto. Visando sua
purificação, é necessário seu tratamento antes do descarte, pois possui elevada
demanda química de oxigênio - DQO, alta demanda bioquímica de oxigênio - DBO e
alto teor de óleos e graxas. Dentre os métodos de tratamento desse tipo de efluente, a
adsorção usando resíduo sólido se destaca, possuindo como vantagem o
reaproveitamento de um resíduo que seria descartado, tornando o processo de
remediação mais sustentável. Objetivo: Este trabalho consiste na aplicação de técnicas
laboratoriais (sua Utilização e Conservação), caracterizando os processos aplicáveis ao
efluente e de Tratamento de Efluentes por adsorção. Pretende-se, também, avaliar a
melhoria do tempo e outras condições do processo de tratamento, assim como da
produção do biodiesel. Metodologia:  A degomagem do óleo residual de fritura (ORF)
visou a remoção de impurezas, previamente à transesterificação, favorecendo a
produção do biodiesel a partir de metanol, ORF e hidróxido de potássio (KOH). O
efluente foi coletado na lavagem inicial. 
Foram feitos ensaios para definir as condições ótimas para os processos. O efluente foi
acidificado com pH 2 e 3 (medido em pHmetro), e foi empregado tempo mínimo de
adsorção de 4 horas. 
Análises de DQO objetivaram avaliar a carga orgânica do efluente e a eficiência do
processo.  Resultados: Durante a adsorção, verificou-se que pode ser feita a
acidificação do efluente, fracionando em 2 dias de processo. O pH foi avaliado no
pHmetro, equipamento de simples manuseio e resposta rápida. A adsorção consiste em
deixar o sólido em contato com o efluente, para remoção de contaminantes. Antes e
após o tratamento, foram feitas análises de DQO, que consistiram na diluição dos
efluentes e adição de soluções digestora e catalítica, empregando-se bloco digestor e
espectrofotômetro Modelo Nova 1800UV. Durante essas análises, verificou-se que
quanto mais verde a amostra se torna, após a digestão, mais carga orgânica o efluente
possui. Notou-se, na leitura do espectrofotômetro, que o mesmo apresentou uma
variação de resultados, interferindo no procedimento e levando a valores
insatisfatórios. Devido aos resultados obtidos, outros métodos de caracterização do
efluente foram empregados: o de turbidez e óleos e graxas, que se mostraram
satisfatórios para verificar a eficácia do tratamento, além de serem rápidos e de simples
execução.
Após o acompanhamento e aprendizado das técnicas experimentais para caracterização
e tratamento do efluente gerado na produção do biodiesel, estão sendo estudadas
formas para redução do tempo de processo e regeneração do adsorvente, sem que
afetem os resultados finais dos processos.
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 Conclusão: Concluiu-se que há possibilidades de melhoria em todo o processo, porém,
ainda deve ser analisado como executar essas melhorias, como redução do tempo. É
esperado que os parâmetros sejam otimizados. Foram acompanhadas as seguintes
técnicas de caracterização do efluente: pH, DQO, teor de óleos e graxas e turbidez. 
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