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Introdução: A forma convencional de obtenção do biodiesel consiste na reação de
transesterificação, que ocorre entre um óleo e álcool, na presença de um catalisador. A
etapa de purificação do biodiesel gera grande volume de água de lavagem (1:3), que
possui alta carga orgânica. Dentre as alternativas de tratamento de efluentes, tem-se os
Processos Oxidativos Avançados (POA). A reação de Fenton é um POA e consiste em
um conjunto de reações cíclicas, que utilizam íons de ferro como catalisadores para
decompor o peróxido de hidrogênio (H2O2) e produzir radicais hidroxila, ocorrendo
em condições ácidas (pH de 2,5 – 3,0). Objetivo: Neste trabalho, o efluente oriundo da
produção de biodiesel foi tratado por meio da reação de Fenton Heterogênea,
utilizando como fonte de ferro pó de minério Serra Azul, cedido por uma indústria
siderúrgica da região. Após definição das condições ótimas do tratamento, realizou-se
o estudo cinético da reação de Fenton. Metodologia: O biodiesel foi produzido
utilizando-se metanol, óleo residual de fritura e hidróxido de potássio (KOH). O
efluente utilizado correspondia às águas de lavagem posteriores à lavagem inicial.
Utilizou-se o pó de minério (diâmetro < 0,075 mm) com concentração fixa de 2 g/L.
Variou-se a [H2O2] em 500, 250 e 100 mg/L. Também, realizaram-se ensaios somente
com H2O2 nas concentrações de 100 e 250 mg/L. As alíquotas retiradas para
determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO), em tempos predeterminados,
tiveram a reação interrompida com a adição de solução de sulfito de sódio (Na2SO3)
em quantidade equimolar ao H2O2 residual. Resultados: O efluente coletado
apresentou pH = 9,88 ± 0,05 e DQO=8288,89 mgO2/L. Analisou-se a DQO do
efluente após acidificação, que foi de 7475,56 mgO2/L. Após acidificação, o pH das
amostras foi 2,88 ± 0,07. Inicialmente, realizaram-se ensaios de Fenton para
[H2O2]=500 mg/L, com duração de 30 e 60 minutos. Foram obtidas remoções de
DQO de 75,8 e 93,4%, respectivamente. Apesar do resultado satisfatório em 60
minutos, diminuiu-se a [H2O2] para 250 e 100 mg/L. A reação de Fenton com
[H2O2]=250 mg/L apresentou melhor resultado na remoção da DQO, que chegou a 92
e 95%, em 10 e 20 minutos de reação, respectivamente. Para [H2O2]=100 mg/L, o
ensaio de Fenton apresentou menores percentuais de remoção da DQO, sendo 73,9 e
85,6% para 10 e 20 minutos, respectivamente. Em ambos os casos, as amostras
tratadas somente com H2O2 não apresentaram resultado satisfatório se comparado em
conjunto com o resíduo. Diante dos resultados, estabeleceu-se a [H2O2]=250 mg/L
como condição ótima.Os parâmetros cinéticos foram determinados analiticamente, a
partir de equações linearizadas. Inicialmente, os dados de decaimento da DQO
ajustaram-se ao modelo de pseudossegunda ordem. Contudo, testou-se o modelo
cinético de Chan e Chu (2003), que se adequou melhor, obtendo-se k=3,367 min-1.
Conclusão: A reação de Fenton com resíduo demonstrou bom potencial de remoção da
DQO, sendo obtida eficiência superior a 90% em 10 minutos, para [H2O2]=250 mg/L
e 2 g/L de resíduo. O modelo cinético que melhor se ajustou foi o proposto por Chan e
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Chu (2003), com k = 3,367 min-1.
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