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Introdução: A primeira etapa de lavagem aquosa do biodiesel etanólico produzido por
catálise homogênea básica gera um efluente com alta carga orgânica e alto pH.
Visando minimizar os impactos ambientais desse processo, estão sendo realizadas
pesquisas acerca do tratamento deste efluente. Dessa maneira, buscando formas de
tratamento que sejam sustentáveis, verifica-se a possibilidade da aplicação de resíduos
siderúrgicos no processo adsortivo, visto que eles possuem uma composição rica em
óxido de ferro e carbono, garantindo propriedades favoráveis à adsorção de frações
orgânicas. Objetivo: Avaliar dos efeitos da temperatura no processo adsorção a fim de
se obter os parâmetros do processo: constante de equilíbrio para diferentes
temperaturas, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Investigar a ocorrência de
lixiviação de metais do adsorvente durante o processo, bem como o efeito na
temperatura na lixiviação. Metodologia: O efluente gerado na produção do biodiesel
foi acidificado ao pH entre 2 e 3 e tratado por adsorção durante 24 horas a 23, 35, 40 e
45 graus Celsius, com granulometria do adsorvente menor 0,075 mm, concentração de
1 g/L. Após as adsorções, o efluente foi filtrado e analisado por meio da quantificação
da demanda química de oxigênio (DQO), por espectrofotometria UV visível, em seus
estados bruto, acidificado e adsorvido a fim de se estabelecer a comparação entre as
etapas.
Para a determinação do teor de ferro total lixiviado, foi selecionado o método da
orto-fenantrolina, por espectrofotometria UV Resultados: A etapa de acidificação
promoveu remoções entre 30 e 39 % na DQO em relação ao efluente bruto. Já a
adsorção a 23ºC apresentou remoção na faixa de 30% em relação ao efluente
acidificado, enquanto a 35ºC foram obtidas as remoções de 62% para pó de minério e
de 57% pó de alto-forno. A 40ºC foi observado um aumento ainda maior na eficiência
do processo adsortivo, em que as remoções foram 77% e 90% para pó de minério e pó
de alto-forno, respectivamente. A 45ºC a remoção de DQO foi menor, ficando na faixa
de 70% para ambos os adsorventes.
Em relação aos estudos bibliográficos realizados sobre lixiviação, foi identificada a
possibilidade de se incluir a etapa de digestão para eliminação de interferentes
orgânicos, bem como a realização de uma filtração a vácuo para verificar a existência
de metais suspensos.
 Conclusão: O tratamento do efluente por adsorção com os resíduos siderúrgicos pó de
minério e pó de alto-forno apresentou maior eficiência a 40ºC. Nessa temperatura,
foram obtidas, respectivamente, remoções de 77 e 90% de DQO. É possível, ainda,
reduzir o gasto energético, reduzindo o tempo de processo.
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