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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja, através da qual é produzido o 

óleo de cozinha, sendo o principal óleo utilizado na fritura de alimentos. Devido ao seu alto 

poder de contaminação em corpos hídricos, se for lançado nos mesmos, o óleo de soja cria uma 

barreira que dificulta a entrada de luz e bloqueia a oxigenação da água comprometendo a vida.  

Dessa forma, várias cidades no Brasil têm buscado desenvolver métodos de reciclagem 

para o óleo residual de fritura. Para serem utilizados como coletores na flotação de minérios, 

óleos e/ou gorduras vegetais (insolúveis em meio aquoso) necessitam ser transformados em 

uma mistura de sais de ácidos graxos (sabões) através da hidrólise alcalina (saponificação). No 

entanto, da forma convencional, o método de saponificação necessita de um tempo significativo 

para se completar. Portanto, um dos grandes desafios para a utilização de espécies vegetais 

como reagente coletor na flotação, é desenvolver métodos de saponificação mais rápidos e que 

sejam economicamente viáveis.  

O objetivo principal desse projeto é aproveitar o óleo residual de fritura para produção 

de reagente coletor na flotação de minérios fosfáticos, devido ao fato de que grande parte dos 

ácidos graxos presentes já estão livres do glicerol (devido ao processo de fritura), diminuindo, 

dessa forma, o tempo de saponificação, garantindo dessa forma uma maior harmonia entre a 

atividade mineira e o meio ambiente. 

O estudo teve como finalidade averiguar a influência do tempo de envelhecimento 

(armazenamento) do óleo de fritura, servindo este como coletor. Tendo como objetivo a 

utilização do óleo de fritura na indústria de beneficiamento mineral 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: O óleo 

residual de fritura foi adquirido junto aos moradores da cidade de Marabá-PA, pois grande parte 

dos estabelecimentos utiliza o óleo para fazer sabão ou não quiseram dispor esse óleo para 

análise. Após a aquisição, esse foi filtrado e, em seguida, saponificado. A composição em 

ácidos graxos foi oi obtida a partir de Cromatografia Gasosa (CG): 21% de ácido oleico, 54% 

de ácido linoleico e 7% de ácido linolênico. 

HIDRÓLISE ALCALINA DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: O óleo residual de 

fritura foi hidrolisado (saponificado) e, após a primeira bateria de testes de microflotação, 

armazenados. A reação de hidrólise alcalina (saponificação) dfo feita com solução alcoólica de 



 

 

hidróxido de sódio (1%) a temperatura ambiente, usando a proporção de 2 g de óleo para 1 g 

de NaOH.  

TESTES DE MICROFLOTAÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 

ARMAZENAMENTO: Para verificar a influência do tempo de armazenamento na flotabilidade 

dos minerais apatita, calcita e quartzo foi usado um tubo de Hallimond com extensor de altura. 

Todos os testes foram feitos em duplicata. Os seguintes tempos de armazenamento foram 

avaliados: 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias. As condições dos ensaios, como vazão de gás, tempo 

de condicionamento e de flotação, massa e granulometria do mineral e agitação foram definidas 

a partir de pesquisas anteriores e estão mostradas na tabela 2. A recuperação (em %) foi 

determinada a partir da relação entre a massa flotada e a massa total da amostra, descontando o 

arraste (se houvesse). 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico da figura 1, mostra os resultados de flotabilidade dos minerais estudados 

(apatita, calcita e quartzo) em função do tempo de armazenamento/envelhecimento do reagente 

coletor.  

Figura 1: Flotabilidade dos minerais x tempo de envelhecimento 

Pela figura, verifica-se a ausência de flotabilidade do quartzo. Esse resultado já era 

esperado, visto que coletores aniônicos não tem afinidade química e/ou física pelo quartzo, 

sendo, portanto, impossível sua adsorção na superfície desse mineral, o que dificulta a sua 

hidrofobização. A figura 2 mostra a curva de potencial zeta do quartzo em função do pH. 
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Figura 2: Variação do potencial zeta do quatzo em função do pH.   Fonte: (Barbosa e Baltar, 2012) 

Pela figura 2, evidencia-se que não ocorre adsorção física na superfície do mineral de 

quartzo, já que no pH de flotação (9,5) a superfície do quartzo está altamente negativa. 

 Verifica-se também que a maior recuperação da apatita foi obtida a partir do tempo de 

armazenamento de 10 (dez) dias, no qual sua recuperação ficou próxima aos 90% (noventa por 

cento). Já a calcita apresentou a recuperação próxima dos 90 % (noventa por cento) a partir de 

20 (vinte) dias de tempo de armazenamento.  

Pelos resultados, conclui-se que, durante o armazenamento, a reação de hidrólise 

alcalina (saponificação) continua ocorrendo. Verificou-se também que, diferente do que se 

esperava, a quantidade de ácidos graxos livres do óleo é baixa, mesmo após passar por 

sucessivos aquecimentos (fritura), evidenciado pela baixa recuperação (abaixo de 30%) da 

apatita e calcita no tempo zero.  

Não foi possível comprovar o mecanismo de adsorção do coletor estudado na superfície 

dos minerais apatita e calcita. No entanto, segundo Baltar(2008, p.91) “a adsorção física desse 

tipo de coletor é raramente observada...Isso significa que a ação dos coletores carboxilatos 

ocorre predominantemente por adsorção química”.  

4. CONCLUSÃO 

Houve a produção do reagente coletor de baixo custo para a flotação, já que se trata de 

um resíduo (óleo residual de fritura). Durante o armazenamento, a reação de hidrólise alcalina 

(saponificação) continua ocorrendo, evidenciando pelo aumento da flotabilidade (recuperação) 

de apatita e calcita com o tempo. A quantidade inicial de ácidos graxos livres no óleo residual 

de fritura é baixa, mesmo após passar por sucessivos aquecimentos (fritura), evidenciado pela 

baixa recuperação da apatita e calcita no tempo zero. Não ocorreu a adsorção do coletor de óleo 

residual de fritura na superfície do quartzo, não havendo, portanto, recuperação desse mineral 

nas condições adotadas. 
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