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RESUMO 
 
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 sulfetos, principalmente dos oximinerais. Sais de ácidos 
graxos, obtidos a partir da hidrólise alcalina do óleo residual de fritura podem ser 
usados como coletores em flotação de minérios fosfáticos. No entanto, a 
necessidade de torná-los solúveis em água através da reação de saponificação 
(hidrólise alcalina), que é feita em alta temperatura e tempo elevado de reação, 
dificulta a sua aplicação a nível industrial. Nesse sentido, o objetivo principal deste 
trabalho foi avaliar as variáveis que influenciam na reação de saponificação do óleo 
residual de fritura para obtenção de reagente coletor, analisando a modificação de 
cada variável na flotabilidade da apatita. Nas reações de saponificação foi variado o 
tempo e a temperatura de reação, a proporção água/álcool e a proporção 
óleo/NaOH. Foi utilizado a microflotação em tubo de Hallimond modificado, com 
emprego de extensor da altura do aparato para evitar o arraste hidrodinâmico. Pelos 
resultados obtidos, conclui-se que o uso do óleo residual de fritura como reagente 
coletor mostra-se promissor do ponto de vista técnico, econômico e ambiental.  
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrólise alcalina; microflotação; coletores. 
 
ABSTRACT 
 
In the mining industry the fatty acid salts (soaps) belonging to the class of the 
ionizable compounds are the most used anionic collectors in the flotation process of 
no sulfide minerals, especially the oxide minerals. Fatty acid salts obtained from the 
alkaline hydrolysis of residual oil frying can be used as collectors in flotation of 
phosphate ore. However, the need to render them water soluble by saponification 
reaction (alkaline hydrolysis), which is performed at high temperature and long 
reaction time, hampers their industrial use. Thus, the main objective of this study was 
to evaluate variables that influence the saponification reaction of the residual frying 
oil, analyzing the modification of each variable in the recovery of apatite. In the 
saponification reactions, was varied the time and temperature of reaction, 
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water/alcohol ratio and oil/hydroxide ratio. It was used the microflotation test in 
modified Hallimond tube with height extension to avoid entrainment. From the results, 
it is concluded that the use of the residual frying oil as a collector reagent can be an 
alternative to currently used reagents.  
 
KEYWORDS: alkaline hydrolysis; microflotation; collectors.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os óleos de arroz e de soja são amplamente utilizados como coletores aniônicos na 
flotação de minérios fosfáticos. O consumo humano desses óleos gera o 
inconveniente de sua não reutilização para fins alimentares. Reciclar óleo de fritura é 
uma ação que resolve problemas, como, por exemplo, a contaminação do meio 
ambiente. Além disso, segue uma tendência crescente evidenciada através de 
algumas iniciativas que comprovam o potencial econômico- sustentável que é a 
reutilização de resíduos. A reciclagem na flotação de minérios retiraria do meio 
ambiente um poluente e faria com que esse resíduo possuísse uma atividade 
econômica. 

 
Óleos vegetais são compostos, essencialmente, por produtos da condensação entre 
glicerol e ácidos graxos, chamados triglicerídeos ou triacilgliceróis, além de outros 
constituintes como fosfatídios, álcoois, ácidos graxos livres, etc., em pequenas 
quantidades (CAIRES, 1992). 

 
Para conseguir a quebra da molécula de um triglicerídeo em seus ácidos graxos, é 
necessário o tratamento com soluções alcalinas, reação esta chamada de hidrólise 
alcalina ou saponificação. A reação tem como resultado a liberação do glicerol e a 
formação de sais de ácidos graxos. O sal (sabão) formado apresenta-se solúvel em 
água, podendo então ser utilizado como reagente coletor na flotação. 
 
Além dos gastos com energia, os custos associados a preparação dos reagentes 
empregados nessa técnica de concentração de minério dificultam o seu uso 
industrial. Nesse sentido, é importante analisar o efeito da variação dos parâmetros 
utilizados na reação de saponificação, de modo que pela redução de gastos com 
reagentes e energia, haja a viabilidade econômica do emprego deste como coletor. 
Assim, este trabalho teve como objetivo principal avaliar diferentes métodos de 
saponificação do óleo residual de fritura, analisando a influência do método na 
flotabilidade da apatita. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostra mineral 
 

O mineral utilizado nos ensaios de flotabilidade em tubo de Hallimond foi apatita. Na 
Figura 1 e Tabela 1 visualizam-se os resultados obtidos por difração de raios-X e 
fluorescência de raios-X, respectivamente, para a amostra de apatita.  
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Figura 1. Difratograma da amostra de apatita. 

 
Tabela 1. Análise da amostra de apatita por fluorescência de raios-X (em %). 

CaO CO2 P2O5 MgO SiO2 Al2O3 MnO PbO SrO Fe2O3 Y2O3 Cl Th 

58,16 - 26,14 5,90 5,75 3,09 0,03 0,02 0,04 0,10 0,02 0,55 0,19 

 
Pela Figura 1, conclui-se que a amostra mineral usada neste trabalho é 
predominantemente composta por apatita, com pequena quantidade do mineral 
quartzo. Esta conclusão é ratificada pelos resultados obtidos através da 
fluorescência de raios-X (Tabela 1).  
 
Portanto, de acordo com os resultados apresentados, o mineral usado neste estudo 
está com pureza aceitável para a realização dos ensaios de flotabilidade propostos. 
 
2.2. Óleo vegetal 
 

Foram avaliados três tipos de 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 dos óleos (Tabela 2), pois quanto maior este índice, mais ácidos 
graxos livres estarão presentes, e, consequentemente, mais fácil será a obtenção do 
sal de ácidos graxos (reagente coletor). Portanto, o óleo caseiro foi considerado o 
mais viável para o estudo. 
 

Tabela 2. Índices de acidez dos óleos avaliados. 

Óleo Índice de Acidez (%) 

Bobs 1,10 

Girafas 0,83 

Caseiro 5,45 
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2.3. Hidrólise alcalina 
 
O procedimento usado para a hidrólise alcalina (saponificação) do óleo residual de 
fritura está descrito a seguir: 

 Pesagem de 2 gramas do óleo, acondicionando-o em um balão de três bocas 
de 250 mL de volume; 

 Pesagem do hidróxido de sódio (parâmetro variável) e diluição do mesmo em 
álcool etílico (parâmetro variável) com o auxílio de agitador magnético; 

 Transferência da solução alcoólica de hidróxido de sódio para o balão de três 
bocas no qual o óleo encontrava-se armazenado; 

 Montagem do sistema com: manta aquecedora, condensador, termômetro e 
cronômetro. 
 

Neste trabalho, os parâmetros de saponificação analisados foram: tempo de reação, 
proporção óleo/NaOH, proporção álcool/água e temperatura de reação. A sequência 
dos métodos de saponificação empregados está apresentada na tabela 2. 
 

Tabela 3. Sequência dos métodos de saponificação empregados. 

Teste 

Parâmetros avaliados 

Tempo 
(minutos) 

Óleo/NaOH Álcool/Água Temperatura 
(°C) 

1 20 40 60    1:0,5 1:0(100% álcool) 75  

2 20 1:0,3 1:0,5              1:0(100% álcool) 75  

3 20       1:0,5 1:0(100%álcool)  1:1 1:0(100%água) 75  

4 20       1:0,5  1:0 (100% álcool)  35 55 75 

 
2.4. Microflotação em tubo de Hallimond modificado  
 
Os testes foram realizados em duplicata, utilizando tubo de Hallimond modificado 
com emprego de extensor de altura para evitar o arraste excessivo e com o auxílio 
de um agitador magnético. As condições dos ensaios foram: pH 9,5 
(aproximadamente); vazão de ar de 40,0 cm³/min; e tempos de condicionamento e 
flotação de 4 e 1 minuto, respectivamente.  
 
A massa do mineral foi de 1 g, com granulometria entre 300 e 106 μm. As 
concentrações testadas foram de 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 7,5; e 10,0 mg/L. A flotabilidade 
da apatita (em %) foi determinada a partir da relação entre a massa flotada e a 
massa total da amostra, descontando o arraste. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
3.1. Análise do tempo de reação 
 
A Figura 2 apresenta os resultados de flotabilidade da apatita, obtidos variando o 
tempo de hidrólise alcalina (saponificação) e a concentração de coletor. Os tempos 
analisados foram de 20, 40 e 60 minutos. 
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Figura 2. Flotabilidade da apatita em função do tempo de saponificação. 

 
Pelo gráfico da Figura 2, verifica-se que em concentrações abaixo de 5,0 mg/L, para 
todos os tempos de reação, o mineral não apresentou recuperações significativas. 
Foi possível observar que o tempo de 20 minutos apresentou melhor flotabilidade de 
apatita em todas as concentrações analisadas a partir de 5,0 mg/L.  
 
Na concentração de 7,5 mg/L de coletor, os tempos de 40 e 60 minutos, 
apresentaram recuperações significativas de 86% e 82%, respectivamente. Ainda 
que significativas, ambas as concentrações situaram-se abaixo da verificada para o 
tempo de 20 minutos. 
 
Na concentração de 10 mg/L, todos os tempos analisados apresentaram 
recuperações aproximadamente iguais a 93%, indicando que para esta 
concentração, não houve alteração considerável dos índices de flotabilidade para 
diferentes tempos de saponificação.  
 
3.2. Análise da proporção óleo/NaOH 
 

Na Figura 3, são mostradas as recuperações de apatita com o coletor de óleo de 
fritura variando a proporção óleo/NaOH. As proporções avaliadas foram 1:0,3; e 
1:0,5. 
 

 

Figura 3. Flotabilidade da apatita em função da proporção óleo/NaOH. 
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Para a proporção de 1:0,3, a maior recuperação obtida foi de 40%, verificada na 
concentração de 10 mg/L. As demais concentrações não apresentaram valores 
relevantes de recuperação de apatita, estando todas abaixo de 12%. 
 
Com o aumento do uso de hidróxido de sódio (proporção 1:0,5), houve um 
incremento de pelo menos 50% de recuperação para todas as concentrações 
avaliadas, indicando que a quantidade de hidróxido de sódio na saponificação do 
óleo residual de fritura é um fator de extrema relevância. 
 
3.3. Análise da proporção álcool/água 
 
A Figura 4 apresenta os resultados de flotabilidade da apatita variando a proporção 
álcool/água. Os valores avaliados foram 1:0 (100% álcool), 1:1 (50% álcool), e 1:0 
(100% água). 
 

 

Figura 4. Flotabilidade da apatita em função da proporção álcool/água. 

 
É possível observar que somente a relação álcool/água de 1:0 (100% alcoólica) 
apresentou recuperação satisfatória.  
 
O método de saponificação que emprega 100% de álcool etílico apresenta melhores 
recuperações uma vez que, segundo Wang et al. (2009), o álcool proporciona maior 
contato do óleo vegetal com a solução alcoólica de NaOH.  
 
3.4. Análise da temperatura de reação 
 
Na Figura 5, são mostrados os resultados obtidos variando a temperatura de reação. 
Variou-se a temperatura em 35°C, 55°C e 75°C. 
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Figura 5. Flotabilidade da apatita em função da temperatura de reação. 

 
Foi possível observar que, para pequenas concentrações, o método de 
saponificação que emprega uma temperatura de reação de 75 °C é o mais eficiente 
dentre os métodos estudados. Entretanto, para a concentração de coletor de 7,5 
mg/L, a temperatura de 55 °C já se torna eficiente para a conversão; e para a 
concentração superior (10mg/L), todos os métodos são eficientes. 
 
Assim, para o óleo residual de fritura, tende-se a obter um método de saponificação 
eficiente à temperatura de 55 °C, não sendo necessário maior emprego de energia. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O método de saponificação que ofereceu as melhores condições de flotabilidade, 
considerando o parâmetro tempo de reação, foi aquele cujo tempo de reação foi de 
20 minutos. Isto representa uma diminuição nos gastos de energia do processo, 
tornando-o vantajoso e de grande interesse. 
 
Quantidades de hidróxido de sódio acima de 30% da quantidade de óleo (proporção 
1:0,3) acarretam ganhos significativos de recuperação da apatita a partir do coletor 
de óleo de fritura.  
 
Somente o método de saponificação que emprega a relação álcool/água de 1:0 
apresentou recuperação satisfatória. 
 
São necessárias altas temperaturas para uma conversão eficiente dos ácidos graxos 
presentes no óleo residual de fritura em coletores para a apatita. Porém, em altas 
concentrações de coletor, tende-se a obter um método de saponificação eficiente à 
temperatura de 55 °C. 
 
Os resultados indicam que existem métodos de saponificação eficientes para o óleo 
residual de fritura, o que pode tornar viável o seu uso a nível industrial como coletor 
de minérios fosfáticos. Considerando os gastos de energia envolvidos no processo 
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de saponificação e a reutilização do óleo cujo destino final seria o descarte, o uso 
deste como reagente mostra-se eficaz do ponto de vista econômico e ambiental. 
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