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RESUMO 
 
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a possibilidade de aproveitamento do 
óleo residual de fritura como reagente coletor na flotação de minérios. O consumo 
humano desses óleos em nosso país gera o inconveniente de sua não reutilização 
para fins alimentares, pois o óleo vegetal, durante o processo de fritura, sofre 
reações químicas modificando sua composição, aumentando a quantidade de ácidos 
graxos livres e gerando subprodutos das reações de oxidação. Dessa forma, surge o 
problema para o descarte desse resíduo, que normalmente é feito de forma 
inadequada. A grande vantagem da utilização do óleo residual como reagente 
coletor na flotação, é que grande parte dos ácidos graxos presentes já estão livres 
do glicerol (devido ao processo de fritura), facilitando, dessa forma, a reação de 
saponificação. Para avaliar a eficiência deste possível reagente coletor, foram feitos 
ensaios de microflotação em tubo de Hallimond modificado utilizando, quando 
necessário, extensor de altura para evitar arraste hidrodinâmico, usando os minerais 
comumente presentes em minérios fosfáticos: apatita (mineral de interesse) e calcita 
(mineral de ganga). As variáveis avaliadas foram: pH, tempo de condicionamento, 
tempo de flotação e concentração de reagente coletor. Os resultados dos testes 
foram comparados com os obtidos usando oleato de sódio como coletor. 
 

PALAVRAS-CHAVE: flotação; óleo residual de fritura; coletor. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this research is to evaluate the possibility of using domestic 
residual frying oil as the collector reagent in ore flotation. The human consumption of 
these oils in Brazil do not promote the oil reuse for food preparation because the 
frying process modified its chemical composition, increasing the amount of free acids 
and generating by-products of oxidation reactions. Thus, the problem to dispose the 
domestic frying oil is usually done improperly. The great advantage of using this 
residual oil as a collector reagent in the flotation is that most of its acids are already 
free from glycerol (due to the frying process), helping the saponification reaction. To 
evaluate the efficiency of this collector reagent, microflotation tests will be made in a 
modified Hallimond tube with the use of extender (when needed) to avoid 
hydrodynamic drag. Minerals commonly present in phosphate ores will be used: 
apatite (mineral of interest) and calcite (gangue mineral). The variables to be 
evaluated are: pH, conditioning time, flotation time and concentration of the collector 
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reagent. The test results will be compared with those obtained using sodium oleate 
as a collector.  
 
KEYWORDS: flotation; residual frying oil; collector.  
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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 de corpos hídricos, caso seja 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.  
 
Os principais óleos vegetais comestíveis produzidos no Brasil são os de soja e de 
algodão, por serem subprodutos do processamento da farinha de soja destinada à 
alimentação e da produção de fibra de algodão para a indústria têxtil, 
respectivamente. O consumo humano desses óleos em nosso país gera o 
inconveniente de sua não reutilização para fins alimentares, pois o óleo vegetal, 
durante o processo de fritura, sofre reações químicas modificando sua composição, 
aumentando a quantidade de ácidos graxos livres e gerando subprodutos das 
reações de oxidação. Dessa forma, surge o problema para o descarte desse 
resíduo, que normalmente é feito de forma inadequada. 
 
Para evitar que o óleo residual de fritura seja lançado na rede de esgoto, várias 
cidades em todo o Brasil têm criado métodos de reciclagem. Diversas são as 
possibilidades de reciclagem. No entanto destacam-se a produção de resina para 
tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e biodiesel. 
 
Na indústria mineral, os sais de ácidos graxos (sabões), pertencentes à classe dos 
compostos ionizáveis não tio, são os coletores aniônicos mais utilizados no processo 
de flotação de minerais não sulfetados, principalmente dos oxi-minerais. Portanto, 
para serem utilizados como reagente coletor na flotação de minérios, óleos e/ou 
gorduras vegetais (insolúveis em meio aquoso) necessitam ser transformados em 
surfactantes (solúvel em meio aquoso). Normalmente isto é feito convertendo o óleo 
em uma mistura de sais de ácidos graxos (sabões) através da reação de 
saponificação (hidrólise alcalina). 
 
Este trabalho teve como objetivo principal realizar estudos que comprovem a 
possibilidade e viabilidade de aproveitar o óleo residual de fritura para produção de 
reagente coletor na flotação de minérios. A grande vantagem da utilização do óleo 
residual, é que grande parte dos ácidos graxos presentes já está livre do glicerol 
(devido ao processo de fritura), diminuindo, dessa forma, o tempo de saponificação. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Obtenção do óleo residual de fritura utilizado 
 
Foram avaliados três óleos, de diferentes fontes: dois desses óleos provenientes de 
estabelecimentos comerciais, localizados na cidade de Marabá-PA, enquanto que o 
outro óleo foi adquirido em uma residência no município de Castanhal-PA.  
 
A escolha do óleo a ser utilizado foi feita de acordo com os resultados do índice de 
acidez, pois quanto maior este índice, mais ácidos graxos livres estarão presentes, 
e, consequentemente, mais fácil será a obtenção do sal de ácidos graxos (reagente 
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coletor). Dentre os óleos avaliados, o adquirido em Castanhal-PA apresentou maior 
índice de acidez (aproximadamente 5,46 mg de KOH/g de óleo). Portanto, este foi o 
escolhido para os testes de microflotação. 

 
2.2. Hidrólise alcalina do óleo residual de fritura 
 
Para serem usados como reagentes coletores aniônicos na flotação de minérios, os 
óleos requerem saponificação, pois essa hidrólise alcalina irá torná-los solúveis em 
água, facilitando a sua ação coletora. 
 
O óleo de soja residual foi saponificado com água à temperatura ambiente seguindo 
o procedimento descrito a seguir: 
  
Pesou-se aproximadamente 1,0 g de NaOH em um béquer de 200 mL, em seguida, 
mediu-se 100 mL de água em uma proveta e colocou-a neste béquer. 
Posteriormente colocou-se esta solução sob agitação em tempo suficiente para a 
completa dissolução do NaOH. 
 
Após esse processo, pesou-se em um erlenmeyer de 250 mL, cerca de 2,0 g do óleo 
residual de fritura, anotando-se o peso exato. Em seguida, colocou-se a solução de 
NaOH no erlenmeyer que continha o óleo, tampou-se e levou a mistura (solução de 
NaOH e óleo) ao agitador magnético, deixando a mistura sob vigorosa agitação 
durante uma hora. 
 
Neste trabalho optou-se por realizar a reação de saponificação sem aquecimento, 
pois acredita-se que o óleo residual, depois de passar por várias etapas de fritura, 
em altas temperaturas e longos períodos, apresenta quantidade significativa de 
ácidos graxos livres. Estes, transformam-se em sais, imediatamente após a adição 
da solução de NaOH.  

 
2.3. Testes de microflotação 
 
Os testes de microflotação foram feitos em duplicata com os minerais puros apatita e 
calcita, variando a concentração de reagente coletor, tempo de condicionamento, 
tempo de flotação e o pH de flotação. Foi utilizado o tubo de Hallimond modificado, 
com emprego de extensor de altura (Erro! Fonte de referência não encontrada.1) 
para evitar arraste hidrodinâmico das partículas. 
 
Usou-se aproximadamente 1 g de mineral por teste, na faixa granulométrica entre 
106 e 300 µm. A vazão de ar utilizada na aeração foi de 40 mL/min. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tubo de Hallimond. 
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Após a realização dos testes de microflotação, os produtos flotado e afundado foram 
filtrados em papel de filtro e levados à estufa para secagem. A agitação usada nos 
testes foi aquela na qual todo o material ficou em suspensão sem haver arraste 
hidrodinâmico. A recuperação (ou flotabilidade, %) foi determinada a partir da 
relação entre a massa flotada e a massa total da amostra. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Testes de microflotação variando a concentração de coletor 
 
Os testes de microflotação utlizando o óleo residual de fritura como reagente coletor 
foram realizados variando as concentrações em 5 mg/L, 10 mg/L, 50 mg/L, 70 mg/L, 
90 mg/L e 100 mg/L; e obtiveram os resultados apresentados nas figuras 2a e 2b. 
 

  

                                     (a)                                                                                 (b)      
Figura 2. Recuperação dos minerais apatita e calcita em função da concentração dos 

coletores. (a) óleo residual de fritura e (b) oleato de sódio. 

  
Pela figura 2a, observa-se que as recuperações mais significativas foram obtidas em 
concentrações muito elevadas para o óleo residual de fritura (próximo de 100mg/L).  
 
Para a apatita, a concentração de 90 mg/L foi a que teve o melhor desempenho, 
com o óleo residual, tendo em vista que a concentração de 100 mg/L pouco se 
diferencia em relação à concentração de 90 mg/L, em termos de recuperação. 
Contudo, geraria um consumo extra de reagente desnecessário. 
 
A calcita teve uma tendência semelhante à apatita, mesmo possuindo recuperações 
menores, nas mesmas concentrações. Isto é um problema para a seletividade do 
processo, pois segundo Sis e Chander (2003), citado por Costa (2012), a separação 
desses minerais é difícil devido às similaridades nas suas propriedades físico-
químicas em solução aquosa, tornando-se um dos maiores problemas na flotação de 
minérios fosfáticos. 
 
Na análise comparativa, utilizando o oleato de sódio, preparado de acordo com 
métodos tradicionais, pode-se perceber que o mesmo necessita de uma 
concentração muito menor deste reagente em relação à de óleo residual de fritura, 
para atingir resultados semelhantes, conforme mostra a figura 2b. Isto se deve à 
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baixa quantidade de ácidos graxos livres presentes no óleo residual de fritura (Índice 
de Acidez de aproximadamente 5,46 mg de KOH/g de óleo)  

  

Para a avaliação das outras variáveis (pH, tempo de condicionamento e tempo de 
flotação), a concentração de coletor utilizada foi a de 70 mg/L, para não mascarar os 
resultados. Isso evita que os resultados sejam influenciados por condições ótimas, 
podendo, assim, apresentar curvas que não representariam corretamente a 
variação. 
 
3.2. Testes de microflotação variando o pH 
 
Os resultados dos testes de microflotação, usando óleo residual de fritura (70 mg/L) 
e oleato de sódio (1,0 mg/L), variando o pH, estão mostrados nas figuras 3a e 3b. 

 

  
                                     (a)                                                                                 (b)      

Figura 3. Recuperação dos minerais apatita e calcita em função do pH do meio. (a) óleo 
residual de fritura e (b) oleato de sódio. 

 
Pelas figuras 3a e 3b, verifica-se que a faixa de pH de máxima recuperação situa-se 
entre 8,0 e 10,0 (aproximadamente). Este valor está de acordo com a prática 
industrial de flotação de minério fosfático, que é feita em torno de pH 9,5.  
 
3.3. Testes de microflotação variando o tempo de condicionamento  

 
Nos testes de microflotação variando o tempo de condicionamento (utilizando 
70mg/L para o coletor de óleo residual e 1,0 mg/L para o oleato de sódio, ambos em 
pH 9,5), notou-se o aumento da recuperação dos minerais, tanto para a apatita 
quanto para a calcita, com o aumento do tempo de condicionamento (figuras 4a e 
4b). Segundo Baltar (2010), o tempo de condicionamento é um parâmetro 
importante em sistemas de flotação com coletores carboxílicos, já que a cinética da 
formação do composto superficial pode ser lenta.  
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                                     (a)                                                                                 (b)      
Figura 4. Recuperação dos minerais apatita e calcita em função do tempo de condicionamento 

dos coletores. (a) óleo residual de fritura e (b) oleato de sódio. 

 
3.4. Testes de microflotação variando o tempo de flotação  

 
As figuras 5a e 5b apresentam as recuperações obtidas nos testes, variando-se os 
tempos de flotação em 10, 30, 60, 80 e 120 segundos. 

 

 
 

                                     (a)                                                                                 (b)      
Figura 5. Recuperação dos minerais apatita e calcita em função do tempo de flotação. (a) óleo 

residual de fritura e (b) oleato de sódio. 

 
Pelas figuras (5a e 5b), verifica-se que as recuperações dos minerais apatita e 
calcita aumentaram de maneira proporcional à elevação do tempo de flotação nos 
testes com os dois tipos de coletores (óleo residual de fritura e oleato de sódio). Isso 
é explicado pelo fato de o aumento no tempo de flotação elevar a probabilidade de 
choque efetivo entre a bolha e a partícula hidrofobizada (BALTAR 2010). 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A concentração de 90 mg/L foi a que apresentou o melhor desempenho na flotação 
de apatita, utilizando o óleo residual de fritura como coletor. 
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A calcita apresentou uma tendência/comportamento semelhante à apatita, mesmo 
possuindo recuperações menores, para as mesmas condições (concentrações de 
coletores). 
 
Na análise comparativa, percebe-se que, utilizando o oleato de sódio, necessita-se 
de uma concentração muito menor deste reagente em relação à de óleo residual de 
fritura, para atingir resultados semelhantes. 
 
A faixa de pH de máxima recuperação/flotabilidade dos minerais estudados situa-se 
entre 8,0 e 10,0 (aproximadamente). Este valor está de acordo com a prática 
industrial de flotação de minério fosfático, que é realizada em torno de pH 9,5. 
 
Nos testes de microflotação variando o tempo de condicionamento, notou-se o 
aumento da recuperação com o aumento do tempo de condicionamento. 
 
As recuperações/flotabilidades dos minerais apatita e calcita aumentaram com o 
aumento do tempo de flotação, nos testes com os dois tipos de coletores (óleo 
residual de fritura e oleato de sódio). 
 
Os resultados demonstram que é grande a possibilidade de aproveitar o óleo 
residual de fritura para produção de reagente coletor usado em flotação de minérios, 
necessitando, no entanto, de estudos/testes mais aprofundados com minérios (em 
escala de bancada e escala piloto).  
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