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Introdução: Na produção de biodiesel por transesterificação, há um grande consumo de
água no estágio de purificação. Logo, investigam-se formas de reuso ou descarte deste
efluente gerado por meio de um tratamento com menor impacto ambiental. Dentre
elas, a reação de Fenton é uma opção viável, pois, o tratamento é feito a partir da
combinação de peróxido de hidrogênio com íons ferrosos provenientes de resíduos
siderúrgicos. Com isso, este trabalho visa empregar análise estatística nos resultados
de lixiviação dos resíduos para se determinar sua viabilidade como fonte de íons de
ferro na reação de Fenton. Objetivo: Como objetivos, propõe-se: 1. Estudar a reação de
Fenton utilizando resíduo siderúrgico; 2.  Investigar a lixiviação do ferro contido no
resíduo; 3. Verificar a influência do pH, tempo de contato e temperatura do meio na
lixiviação; 4. Aplicar ferramentas  estatísticas para determinação das melhores
condições. Metodologia: Foi determinado o método para se realizar os ensaios de
lixiviação e os parâmetros avaliados, sendo o pH variável, entre 2 e 3; diferentes
tempos de contato iguais a 2, 5, 10 e 60 minutos; e temperatura ambiente, 30 ºC, 40 ºC
e 50 °C. Para o método de determinação de ferro lixiviado foi empregado o descrito
pelo Standard Methods. Com relação a análise estatística, foi utilizado o Software
STATISTICA 13.2 da TIBCO Software Inc., onde se aplicou análise de variância
fatorial (Fatorial ANOVA) e teste de comparação de médias TUKEY, que apresenta
intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foi realizado acompanhamento do
tratamento da água de lavagem do biodiesel utilizando a reação de Fenton, onde se
observou que o pH, tempo de reação e concentração dos reagentes são variáveis
importantes. Tais informações são relevantes para realização dos ensaios de lixiviação
e determinação das condições ótimas. 
Com relação aos resíduos estudados, avaliou-se o teor de ferro ferroso lixiviado por
sua relevância no tratamento. O pó de minério, apresentou teor máximo de ferro
ferroso lixiviado igual a 63%, para 10 minutos de agitação à 40°C e pH = 3,0. Já o
resíduo de alto forno, observou-se melhor condição para 60 minutos à 23°C e pH =
3,0, atingindo 54% de teor de lixiviado de ferro ferroso. Após análise estatística,
afirma-se que o pó de minério é o mais indicado para reação de Fenton, por apresentar
maior teor de lixiviação em condições menos onerosas. Ainda, sugere-se para
trabalhos futuros, a realização do tratamento em condições onde observou-se maior
teor de lixiviado de ferro ferroso, para avaliar a relação deste com a eficiência na
remoção de matéria orgânica, e propõem-se também a realização de ensaio de
lixiviação na presença de H2O2, para investigar se há influência na lixiviabilidade do
resíduo. Conclusão: A pesquisa desenvolvida reafirma a importância do tratamento e
recuperação dos resíduos, principalmente para o meio ambiente. Os ensaios de
lixiviação, por sua vez, revelaram comportamento dos resíduos nas condições
estudadas. E a análise estatística apresentou relevância significativa ao avaliar e
demostrar as condições ótimas com maior confiabilidade.
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