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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 que vise o menor impacto ambiental.
Dentre elas, a reação de Fenton, que é basicamente o tratamento feito a partir da
combinação de peróxido de hidrogênio com íons ferrosos provenientes de resíduos
siderúrgicos, se destaca. Portanto, neste trabalho, visa-se estudar a lixiviação do
resíduo siderúrgico e do pó de minério, com objetivo de identificar o meio mais
rentável de se realizar o tratamento. Objetivo: Como objetivos, propõe-se: 1. Estudar a
reação de Fenton utilizando resíduo siderúrgico; 2.  investigar a lixiviação do ferro
contido no resíduo; 3. da determinar o teor de ferro lixiviado; e 4. verificar a influência
do pH, tempo de contato e temperatura do meio na lixiviação. Metodologia:
Inicialmente foi realizado estudo bibliográfico, com o intuito de encontrar formas de
realizar os ensaios de lixiviação, reação de Fenton e métodos de determinação do teor
de ferro total, a fim de selecionar o melhor meio de se realizar os ensaios. Com relação
aos ensaios de lixiviação, serão realizados de acordo com os seguintes parâmetros: pH
variável, entre 2 e 3; diferentes tempos de contato iguais a 2, 5, 10 e 60 minutos; e
temperatura de 30 ºC, 40 ºC, 50 °C e temperatura ambiente. Resultados: Após uma
extensa pesquisa bibliográfica, foi realizada a pesquisa e acompanhamento do
tratamento da água de lavagem do biodiesel utilizando a reação de Fenton heterogêneo
com resíduo siderúrgico. Com isso, foram observadas as variáveis mais importantes
para que o tratamento seja eficiente, entre as quais o pH, as proporções de resíduo e
peróxido de hidrogênio para o efluente, o tempo de contato e temperatura podem ser
citadas. Tais informações são muito relevantes para posterior ensaio de lixiviação,
onde serão simuladas as condições de tratamento e suas variações, a fim de se avaliar
possíveis alterações e se comprovar as condições ótimas. Com relação à determinação
do teor de ferro total, selecionou-se o método da orto-fenantrolina, por
espectrofotometria UV visível, descrito no Standard methods for the examination of
water & wastewater (APHA, 2005), no qual é utilizado um ligante para o ferro,
formando um complexo de coloração com alta capacidade de absorver a radiação
incidida. Primeiramente, é adicionado um agente redutor, para que todo ferro esteja no
estado de oxidação Fe (II). Usa-se também uma solução tampão para regular o pH.
Para a construção da curva de calibração, é necessário preparar uma solução padrão de
ferro total.  Conclusão: As pesquisas e o trabalho desenvolvidos, reafirmam a
importância do tratamento e recuperação dos resíduos, principalmente para o meio
ambiente. Pretende-se iniciar os ensaios de lixiviação em laboratório, onde almeja-se
alcançar os objetivos propostos, e realizar um estudo comparativo dos resíduos, para se
determinar o mais eficiente para o tratamento.
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