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Introdução 

Óleos e gorduras residuais (OGRs) gerados durante 

a fritura de alimentados geralmente não tem uma 

destinação adequada. Usualmente os OGRs são 

descartados na rede de esgoto, gerando um 

impacto ambiental significativo no sistema hídrico. 

De fato, sabe-se que o poder de contaminação de  

águas com OGRs é em torno de 1 L de OGR para 

25000 L de água. Por outro lado, os OGRs causam, 

também, problemas no sistema de captação e nas 

estações de tratamento de água e esgoto, gerando 

enormes custos para as cidades. 

Uma saída viável para este problema é a coleta e o 

reprocessamento destes resíduos. Esta iniciativa 

vem sendo tomada, e a partir dos OGRs são feitos 

produtos tais como sabão e biodiesel. Porém o valor 

final desses produtos não é suficiente para viabilizar 

o reciclo destes resíduos. 

Neste trabalho objetiva-se a partir de um tratamento 

térmico catalítico de OGR obter um veículo 

adequado para a formulação de tintas para 

impressão. É importante salientar que este produto 

no mercado possui um maior valor agregado que os 

outros produtos já obtidos a partir de OGRs, de 

modo a ser possível viabilizar o reprocessamento 

deste resíduo. 

Resultados e Discussão 

Baseando-se no sistema catalítico desenvolvido 

anteriormente,
1
 650 g de óleo de fritura residual, 

previamente filtrado, e 0,1 % de acetato de Ni (II) 

foram submetidos a uma temperatura de 315 °C, 

durante 8,5 h sob fluxo de N2. No final da reação foi 

obtido o polímero (60 %) e uma fração orgânica 

sólida pastosa (20 %). A caracterização das 

propriedades físico-químicas do polímero e do óleo 

residual estão descritas na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Dados das análises físico-químicas  

 Óleo residual Polímero 

Ind. de acidez
1 

2,0 mg KOH/g 13,6 mg KOH/g 

Viscosidade
2 

60,3 cSt 4012,0 cSt 
1 – Método da norma AOCS Cd 3d-63 

2 – Método da norma ASTM D445 

 

A fração orgânica foi analisada por CG-EM, sendo 

identificados principalmente hidrocarbonetos e 

ácidos graxos na faixa de C15 a C18, característicos 

do processo de craqueamento de OGs.  
O polímero foi utilizado como veículo para a 
formulação de tintas, sendo adicionado neste 
separadamente três pigmentos comerciais: 
vermelho de cádmio, tetróxido de chumbo e negro 
de fumo; seguidos de CaCO3, utilizado como carga. 
As tintas obtidas foram aplicadas no processo 
conhecido como xilogravura,

2
 podendo ser 

observado na Figura 1. O desempenho das tintas foi 
idêntico ao de similares comerciais. 
 

 
 
Figura 1. Gravuras obtidas a partir do uso das tintas 
confeccionas, por meio da técnica de xilogravura. 

Conclusões 

As tintas confeccionadas a partir do OGR foram 

aplicadas com sucesso no processo de gravura. O 

subproduto orgânico obtido pode voltar para o 

processo para gerar calor ou ser reprocessado 

gerando outros insumos químicos. O processo 

descrito é sustentável e com este é possível 

viabilizar a reciclagem de OGRs. 
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