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O presente artigo estuda o processo de aglomeração óleo/carvão aplicado a 
minérios auríferos de baixo teor visando a recuperação deste metal. O princípio básico 
da técnica se fimdamenta na propriedade oleofílica do ouro em seu estado nativo e na 
natureza hidrofílica dos outros constituintes da ganga. 

Os trabalhos experimentais realizados visaram avaliar, numa primeira etapa, a 
preparação dos aglomerados, estudando características de alguns agentes hidrofóbicos 
de mais baixo custo que permitam a formação de aglomerados resistentes e com 
tamanho suficiente para efetuar sua separação por peneiramento. Misturas de óleo 
combustível A I com óleo Diesel foram preparadas e avaliadas as variações de 
viscosidade e tensões interfaciais, para depois, testar seus comportamentos perante 
carvões mineral e vegetal. Numa segunda etapa, com o uso de Projetos Multifatoriais, 
estes aglomerados foram testados em polpas de minério, sobre diferentes condições 
operacionais para a otirnização das diversas variáveis envolvidas. 

Na tentativa de se avaliar o desempenho global, tanto para a recuperação de ouro 
como para a recuperação em massa de aglomerados, análises estatísticas foram 
conduzidas com a ajuda dos softwares Statigraphics e Optimix, pretendendo o 
modelamento matemático de funções de ajuste para os dados obtidos. 

Conhecidos os modelos matemáticos, foi proposto o ajuste ótimos de cinco 
parâmetros considerados importantes no CGA. Desta forma, foram atribuídos diversos 
valores para cada variável e suas interações, procurando assim, estabelecer as melhores 
condições operacionais para atingir um alvo de 100% no processo. 
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I. INTRODUÇÃO 

A ma10na dos processos de beneficiamento tisico-químico objetivam a 
transferência de um minério de interesse da água para um meio alternativo. Este meio 
pode ser, por exemplo, o mercúrio, no caso da amalgamação, ou o ar, na flotação, ou 
até mesmo óleo, carvões ou polímeros como na aglomeração. O sucesso desta 
transferência depende basicamente de quanto os materiais são hidrofóbicos, aerofilicos 
ou oleofilicos, o que caracteriza a sua "molhabilidade" ou capacidade de aderência na 
superficie de estas fases [ 1]. 

O princípio da técnica de recuperação de ouro por aglomerados de óleo e carvão 
está baseado principalmente na propriedade oleofilica do ouro nativo e na natureza 
hidrofilica dos outros constituintes da ganga. O CGA (Coal/Gold/Agglomeration) é um 
processo que combina técnicas de associação óleo/carvão formando aglomerados, os 
quais quando adicionados a uma polpa de minério, capturam partículas finas do metal 
por adsorção na fase oleosa [I ][2]. 

Uma grande parte dos depósitos minerais que contém concentrações elevadas de 
metais preciosos, estão praticamente extintos, conseqüentemente a extração destes 
metais a partir de minérios exauridos desenvolveu-se em conjunto com a evolução 
tecnológica de novos processos de pré-concentração para seu posterior refino e 
purificação por técnicas convencionais. A recuperação de ouro por aglomeração oleosa 
é um novo processo destinado principalmente ao pre-tratamento de minérios auriferos 
de baixos teores, onde a maioria do ouro se encontra liberado e com granulometria qué 
pode ir desde os 250,.un até pintas de 5-lO,.un [3)[4)[5). 

Embora o CGA seja um processo bastante simples e de fácil execução. é 
influenciado por um número grande de variáveis, tanto na etapa da preparação dos 
aglomerados quanto na recuperação do ouro propriamente dita [5]. Cada uma das 
variáveis apresenta maior ou menor influência na etapa do processo em que está 
inserida, desta forma, todas são passíveis de otimização, e um estudo preliminar é 
importante para quantificar sua participação na recuperação do referido metal. 

Estudos anteriores indicam que o agente aglomerante assim como o material 
hidrofóbico são variáveis importantes na etapa da aglomeração, da mesma forma as 
propriedades do meio, tempos de residência e o uso de agentes de condicionamento 
são fatores que merecem um estudo mais detalhado no estágio de recuperação 
[5][6](7]. 

Este trabalho mostra os ensaios realizados nas etapas de aglomeração óleo/carvão 
e recuperação de ouro utilizando técnicas fatoriais no projeto de experimentos visando, 
principalmente, estabelecer os efeitos das variáveis mais importantes e caracterizar a 
contribuição das mesmas nas diversas etapas do processo. 

2. MA TERIA IS E MÉTODOS 

Óleo combustível A 1 e óleo Diesel comercial foram usados em diferentes 
proporções para a obtenção das misturas dos hidrocarbonetos conforme mostra a tabela 
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1. Carvão mineral (28% cinza b.s .) e Carvão vegetal (1,7% cinza b.s .) foram 
cominuídos em moinho de bolas até se obter material 100% abaixo de 595 jlm. O 
minério de ouro utilizado foi uma amostra significativa da alimentação ROM. da 
companhia Rio Paracatú Mineração S.A. cominuído até I 00% abaixo de 56J.1m com 
um teor aproximado de ouro de 0,6ppm. A análise mineralógica posterior mostrou que 
o minério era constituído principalmente de quartzo, sericita-muscovita, siderita e em 
menor proporção pinta e hematita. A ocorrência de ouro ficou ao redor de 78% abaixo 
de 150jlffi. 

Numa primeira etapa do estudo, foram determinadas as viscosidades (viscosímetro 
Brookfield) e as tensões interlaciais óleo/água e óleo/ar (tensiômetro de Du Nouy) dos 
óleos puros assim como das misturas obtidas. Análises estatísticas tipo ANOVA[8], 
foram aplicadas aos resultados estabelecendo o comportamento de alguns parâmetros 
desse sistema. Os dados obtidos referentes a esse estudo encontram-se na tabela I e 
figuras I, 2 e as respectivas análises estatísticas para o comportamento das tensões dos 
óleos estão descritas nas tabelas 2 e 3. 

Conhecidos esses valores, foram escolhidos somente o óleo diesel e as misturas 
M0,25, MO.S e M0,8 para os testes de aglomeração pois apresentaram um an1plo 
intervalo de variação das propriedades em estudo. Os ensaios foram realizados em 
células agitadas de 2L mantendo constantes a massa de carvão. a adição do tensoativo 
(Dodensil benzeno sulfonato de sódio) e o volume de água no sistema, usaram-se ainda 
três estágios de agitação: 

-Agitação vigorosa (>2000 rpm) na adição do tensoativo 
-Agitação vigorosa para permitir o espalhamento do óleo. 
- Agitação moderada (<I 000 rpm) para favorecer o crescimento dos aglomerados . 

Foi testada a perlormance dos carvões vegetal e mineral. as misturas oleosas e o 
volume ideal de óleo para a formação de aglomerados resistentes e com boa 
recuperação de matéria carbonosa. A seqüência de ensaios, seguindo o procedimento 
experimental descrito acima, forneceu dados de recuperação em massa de carvão 
mostrados nas figuras 3 e 4. 

Estabelecidas as melhores associações carvão/óleo, optou-se por experimentos 
fatoriais do tipo i' na etapa de recuperação de ouro, onde K parâmetros foram 
estudados somente a dois níveis de variação, foram eles: a percentagem de sólidos na 
polpa (10% e 30% w/w), a percentagem de aglomerados (5% e 30% em relação à 
massa do minério), o tempo de residência dos aglomerados na polpa (20 e 60 minutos). 
o pH da polpa (pH = 5 ou pH = 8) e o tipo de agente aglomerante (misturas M0,25 e 
M0,5). A matriz experimental referente a estes experimentos se encontra na tabela 4. 

Conhecido o comportamento das variáveis mais importantes do processo, optou-se 
por conduzir mais alguns ensaios utilizando-se projetas multifatoriais MANOVA. 
Foram especificadas a percentagem de sólidos (30% de sólidos na polpa) e valor de pH 
em tomo de 9,0 para oferecer condições ótimas ao uso de agentes coletores. As 
variáveis estudadas foram: percentagem de aglomerados na polpa, tempo de residência 
e incorporou-se o uso do coletor (amil-xantato de sódio) como mais uma variável a ser 
estudada. A tabela 6 fornece uma matriz experimental das variáveis e seus respectivos 
níveis nas quais elas foram investigadas. 
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Estes ensaios. foram re-estruturados numa planilha fatorial onde o tipo de carvão e 
as características dos agentes aglomerantes participaram como mais duas variáveis 
passíveis de estudo pelo método. A análise conduzida com a ajuda de softwares usados 
na área (Statigraphics e Optimix [8]) pretendeu, além do conhecimento do 
comportamento dessas cinco variáveis envolvidas, o modclamento matemático de 
funções de ajuste para os dados obtidos. 

O último passo neste modelamento foi o ajuste ótimo das variáveis para cada 
modelo proposto. Nesta análise final, foram atribuídos distintos pesos para cada 
resposta de fortna a conseguir relacionar o CGA não somente com a recuperação de 
ouro, mas também com a recuperação dos aglomerados (ver tabela 9). Neste ponto, 
mediante um raio de busca, o software foi atribuindo diversos valores para cada 
variável e suas interações procurando assim, estabelecer as melhores condições 
operacionais para atingir I 00% no desempenho global. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Agentes aglomerantes 
O estudo preliminar das viscosidades e tensões interfacias mostrou-se bastante útil 

na caracterização das misturas oleosas obtidas. Como se observa na tabela I, os 
valores de viscosidade cresceram exponencialmente com o aumento do óleo 
combustível, conseguindo assim, uma variação significativa desta propriedade. 

Na figura I pode distinguir-se uma diferença evidente no comportamento das 
tensões para o óleo diesel e os outros hidrocarbonetos. A queda gradual da tensão 
óleo/água para todas as misturas apresenta intervalos discretamente diferenciados de 
concentração de detergente, no entanto, para o óleo diesel esta diferença é significativa 
até uma concentração de até 2,0 mlJL, sendo depois deste valor, pouco influenciada 
pela presença do tensoativo. A análise estatística posterior dos dados pela ANOVA 
(análise de variância) [8], revelou que a concentração do detergente e o tipo de óleo 
são variáveis significativas para as mudanças da tensão superficial óleo/água, inclusive 
a interação destas duas variáveis apresenta uma relevância importante (F,_.I'Iad<> > 
F,a~laJo) quando comparada com valores tabelados. Da variabilidade total observada no 
conjunto de dados, como mostra a tabela 2, cerca de 52, 12% corresponde ao efeito da 
concentração do detergente. 

Observando-se a figura 2, vemos que não existe uma diferença significativa no 
comportamento das tensões óleo/ar para o óleo diesel e as outras misturas, isto é 
evidente pois o efeito da adição do detergente não pode ser sentido nesta interface. Já a 
figura da direita mostra claramente que esta tensão aumenta gradativamente a medida 
que aumenta a concentração do óleo combustível mais viscoso, sendo unicamente esta 
variável (tipo de óleo) aquela que se mostra significativa no sistema, apresentando 
92,57% da variabilidade total observada nos dados (Tabela 3) . 
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3.2 Ensaios de Aglomeração. 
O carvão mineral apresentou certa dificuldade na aglomeração em função do seu 

alto teor de cinza (aprox. 28% b.s.). A interação hidrofóbica com o óleo só foi possível 
com o uso de tensoativos que neutralizaram a natureza hidrofílica de certos sítios 
ativos na superfície do mesmo. Como observado na figura 3, o desempenho das 
misturas M0,25 e MO,S, quanto a recuperação mássica de carvão, ficou bem acima do 
desempenho do óleo diesel, apresentando recuperações acima de 95% com uma 
relação mássica óleo/carvão ao redor de 38%. Já a mistura 0,8 além das dificuldades 
encontradas no seu manuseio, não consegui formar aglomerados esféricos. 

A partir das análises de teor de cinza dos aglomerados e rejeitos, foi possível 
efetuar balanços de massa para o sistema que mostraram resultados bastante 
reprodutíveis dos teores da alimentação. Estas análises indicam, conforme previsto [4], 
a existência de um relativo beneficiamento do carvão durante o processo de 
aglomeração (25% cinza. b.s.). 

Os ensaios conduzidos com carvão vegetal mostraram-se mais eficientes na 
formação de aglomerados quanto a tamanho e esfericidade, apresentando inclusive, 
altas recuperações de matéria carbonosa. Na figura 4, pode-se constatar que os três 
hidrocarbonetos testados conseguiram rendimentos acima de 95%, porém, com alto 
consumo do agente aglomerante chegando até uma proporção praticamente de I :I em 
massa. Isto devido, evidentemente, à grande porosidade do carvão vegetal. As 
misturas M025 e MOS aparentemente formaram aglomerados com maior resistência 
mecânica, sendo que acima de 87% de relação óleo/carvão, apareceram aglomerados 
não esféricos que se aglutinaram na etapa de peneiramento, formando novamente, 
pastas de difícil manuseio. 

Com base nestes ensaios, optou-se por testar o comportamento dos aglomerados de 
óleo diesel e das misturas M0,25 e MO,S em ensaios de recuperação de ouro (testes em 
polpa de minério). A combinação dos carvões CM e CV com os agentes aglomerantes 
acima citados, apresentou ótimos resultados em termos de recuperação massica de 
carvão, além de formar aglomerados com boas condições de tamanho e resistência 
mecânica para permitir sua separação por peneiramento, procedimento este, 
considerado essencial na seguinte etapa do CGA. 

3.3 Ensaios de Recuperação 
Os balanços metalúrgicos referentes aos ensaios de Recuperação tipo 2K 

mostraram que a maioria dos valores de teor de ouro da alimentação recalculados 
concordam plenamente com os valores da alimentação obtidos por análise direta. Isto 
indica, evidentemente, que o processo foi bem caracterizado, pois não existiram 
problemas decorrentes de perdas no balanço de massa para o ouro ou erros de análises 
químicas, problemas estes comuns em processos que empregam concentrações de tão 
baixo teor do referido metal. 

A análise estatística dos resultados pelo método de Y ates revelou a presença de 
ruído no sistema, o qual se mostrou significativo, afetando parcialmente o tratamento 
matemático dos dados. Como mostra a tabela 5, a magnitude do MQR, em especial 
para o ensaio conduzido com a mistura M025, ficou na mesma ordem de grandeza dos 
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MQi dos principais fatores estudados, diminuindo parcialmente a sensibilidade do 
método na caracterização da influência das variáveis de processo. Aglutinando-se os 
efeitos, a partir das interações de terceira ordem para cima na estimativa dos valores do 
MQR e, considerando-se o efeito dos blocos nos quais foram divididas as experiências, 
foi possível estabelecer para ambas misturas a influência da percentagem de 
~glomerados em polpa (variável B), ficando em ordem decrescente de importância, o 
controle do pH (variável C) e o tempo de residência (variável D). Já o quarto 
parâmetro investigado, percentagem de sólidos em polpa (variável A), não apresentou 
dentro da variabilidade total observada, nenhum efeito significativo, podendo então ser 
especificada para algum valor comumente empregado na indústria (30% de sólidos em 
polpa por exemplo). 

Da mesma forma que nos ensaios 2k anteriores, o balanço de massa efetuado para 
o ouro, nos ensaios tipo MANO V A, apresentou valores concordantes sobre o teor da 
alimentação recalculado. Os dados obtidos para as recuperações ficaram dentro de uma 
faixa de variabilidade menor, chegando em algumas situações a cifras de até 73% de 
ouro recuperado. 

A tabela 7 descreve, para a recuperação de ouro (primeiro ajuste total), os 
resultados obtidos sobre as variáveis principais assim como para as interações de até 
segunda ordem que se mostraram significativos, ou medianamente significativos. A 
equação correspondente, modelada pelos programas estatísticos ficou: 

Rec. de Au (%) = 53,61 + 1,30*A- 2,97*8 + 1,25*C + 2,25*0 + l,27*E + 2,36*A*8- l.05*A*C 
- 0,9*A*D- 1,39*A*E- 3,03*D*E 

Coeficieme de determinação R2 = 56.14 % 
Desvio padrão das médias Sx A•= 3.85 

Onde as letras representam os níveis codificados (-I, O ou +I ) para cada variável 
descrita na tabela 5 e o coeficiente de determinação (R2

) indica que o modelo consegue 
explicar 56,14% da variabilidade encontrada na recuperação de ouro. Cabe ressaltar 
que o coeficiente de correlação para o modelo ficou na ordem de R=74,93%, mais por 
se tratar de urna equação que relaciona muitas variáveis independentes, 
estatisticamente é mais apropriado se referir ao coeficiente de determinação. 

Da mesma forma, a Tabela 8 descreve para a recuperação de aglomerados 
(segundo ajuste total) os principais efeitos significativos desse sistema. 

A equação modelada para esta resposta foi: 

Rec. de AgiODl. (%) = 90,88 + 4,79*A + 3,83*8- 1,6l*C- 5,95*E- 1,36*A*D- 8,53*A*E 
Coeficiente de determinação R2 = 66,67 % 
Desvio padrão das médias Sx ..,o= 4, 79 

Neste caso, obteve-se um melhor coeficiente de determinação para a equação 
modelada, e mostraram-se significativas apenas duas interações de segunda ordem. 

De posse destes modelos, o software Optimix ajustou as variáveis principais para 
atingir o melhor desempenho possível no processo. Considerando somente a 
recuperação de ouro como a principal resposta do sistema, pode-se observar na tabela 
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poderão ser empregadas técnicas de separação por peneiramento ou tlotação. 
Termodinâmicamente o processo de espalhamento do agente aglomerante sobre o 
material hidrofóbico depende muito da afinidade de ambos. Esta característica é 
favorecida quando existem baixos valores da referida tensão. No caso de carvões 
vegetais a aglomeração ocorre sem maiores complicações. 

Tipo de agente aglomerante: Entre os agentes aglomerantes estudados, o óleo 
diesel e mistura M05 foram os que se mostraram mais eficientes no trabalho, pois 
enquanto a mistura de hidrocamonetos apresentou ótimos resultados em termos de 
recuperação mássica de carvão, o óleo diesel foi o melhor colocado na recuperação de 
ouro. Estas observações são provavelmente explicadas considerando o caráter apoiar 
dos hidrocamonetos, onde o menor grau apoiar do diesel confere maior recuperação de 
ouro e outros minerais oleofílicos no processo. Já a outra mistura confere maior 
seletividade. Igualmente, deve ser destacada a maior relação óleo/carvão para os 
aglomerados formados com CV e óleo Diesel, apresentando maior área superficial de 
óleo, favorecendo assim, a adesão e até a incorporação de partículas de ouro. 

Desta forma, pode-se destacar a existência de uma relativa influência tanto da 
tensão interfacial e viscosidade, quanto do caráter apoiar dos óleos, onde os critérios 
de formação de aglomerados e recuperação de ouro possam estar em plena 
concordância com os objetivos do processo. 

Aplicabilidade da Aglomeração oleosa: O processo de aglomeração oleosa é uma 
boa alternativa para o tratamento de finos de carvão, permitindo obter matéria livre de 
umidade residual e com teores de cinzas relativamente menores. Em virtude das suas 
aparentes vantagens sobre outros processos era de se esperar que seu uso fosse 
largamente utilizado nas indústrias do setor. Isto porém não acontece em função do 
alto consumo energético gasto na formação dos aglomerados e porque a quantidade e o 
custo associado dos óleos aglomerantes muitas vezes não viabiliza economicamente 
seu uso. 

Orimização do processo de Recuperação de ouro: As análises de variância dos 
ensaios de recuperação de ouro em polpas de minério indicaram como significativos o 
tipo de carvão usado, o tipo de hidrocarboneto empregado na formação dos 
aglomerados, a percentagem dos mesmos na polpa mineral, o tempo de residência na 
etapa de contato e o condicionamento da polpa (controle do pH e uso de coletor). Estes 
ensaios mostraram, ainda, a existência de uma parcela apreciável de ruído decorrente, 
provavelmente, de pequenas falhas na coleta (efeitos de arraste e/ou aprisionamento) e 
problemas na análise das amostras em virtude dos baixos teores de trabalho. Este 
último efeito apresenta grandes implicações nos balanços de massa e, principalmente, 
nas respostas do sistema que já entram nas avaliações estaústicas com erros difíceis de 
quantificar. Estes problemas, no entanto, podem ser atenuados com o aumento do 
número de repetições dos ensaios, com o conseqüente incremento dos custos. 

Quanto a percentagem de aglomerados em polpa. evidentemente existe uma 
tendência à melhoria na recuperação do ouro a medida que esta proporção aumenta, 
porém o acréscimo acima de certa concentração, quando se opera com tempos longos 
de residência, acarreta grandes perdas dos mesmos para a polpa, não podendo mais ser 
recuperados por peneiramento. 
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9 que o desempenho máximo que o modelo permite atingir é de 639c, se operado nas 
condições descritas. Levando-se em conta ambas as respostas, e atribuindo-se um peso 
dez vezes maior na recuperação do metal, tem-se 62% e 779c de recuperação para 
ambos parâmetros. Se este peso fosse reduzido ao dobro de importáncia na 
recuperação do ouro, as recuperações atingidas seriam razoáveis, trabalhando-se com: 
• Carvão intermediário entre CV e CM (se for considerado o teor de cinzas como a 

principal diferença entre estes carvões, pode-se imaginar um CM com um teor 
médio de cinzas de 15% b.s.); 

• Óleo diesel; 
• 10% de aglomerados em polpa (a polpa evidentemente deve ter 30% de sólidos); 
• Polpa condicionada em pH alcalino (pH "" 9,0) com 20g/ton de coletor amil

xantato: 
• tempo de residência dos aglomerados: 60 minutos. 

Um fato interessante observado no ajuste global , foi o valor extrapolado (acima de 
100%) que o software encontrou para a recuperação de aglomerados. Este valor, 
evidentemente. é resultado de erros experimentais que podem ser atribuídos a 
problemas de arraste/aprisionamento de minério, falhas na determinação da umidade 
dos aglomerados em função do óleo presente , queima incompleta dos aglomerados e 
finalmente, problemas de perdas dos mesmos na hora da lavagem nas peneiras. No 
entanto, ficou caracterizado o emprego do CM com a mistura MOS (mais viscosa), o 
efeito tensoativo do coletor sobre o óleo e a necessidade de operação em níveis baixos 
dos outros parâmetros para acarretar melhoras na recuperação dos aglomerados. 

Da mesma forma. considerações estatísticas sobre os respectivos desvios padrão 
para a recuperação de ouro e aglomerados. permniram eswbelecer limites de 
variabilidade . dentro dos quai s (2 x S.r =959( de probabilidade de encontrar as 
respostas dentro da distribuição normal ). os valores otimizados são estatisticamente 
aceitos 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos para o processo CGA forneceram algumas conclusões 
interessantes a respeito desta técnica que serão discutidas a seguir. 

Tipo de materwl hidrofóbicn: Um fator de grande importância no processo é a 
característica oleofllica do material a ser aglomerado. Os carvões com alto teor de 
cinzas com tendência hidrofi1ica são difíceis de aglomerar, mesmo trabalhando com 
misturas oleosas de baixa tensão interfacial. No entanto. este material pode ter sua 
supert'ície modificada pelo uso de agentes tensoativos. ou sais inorgânicos. diminuindo 
ou até neutralizando as cargas superficiais presentes nestes sítios ativos. Se. associado 
a isto. for somado o emprego de óleos com uma viscosidade apropriada. a tendência à 
aglomeração será incrementada. Da mesma forma. existe uma faixa ideal de 
concentração do tensoativo que afeta diretamente no tamanho e na resistência dos 
aglomerados produzidos. sendo assim, dependendo da s características dos mesmos. 
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A cinética do processo está diretamente relacionada com a adsorção do ouro na 
fase óleo e esta recuperação pode ser melhorada para tempos longos de permanência. 
O modelamento efetuado mostra claramente este comportamento, indicando 
repetidamente melhores condições de operação em baixas concentrações de 
aglomerados com longos tempos de residência ou vice-versa. 

O controle do pH na polpa a valores em tomo de 9 mostrou-se um fator importante 
na recuperação do metal. Neste pH ocorre uma melhor dispersão dos particulados 
presentes na polpa do minério, facilitando ainda as condições alcalinas necessárias 
para o uso de coletores do tipo xantato. Da mesma forma, o emprego do coletor 
melhorou significativamente a recuperação de ouro, sendo esta variável passível de 
estudos mais aprofundados no futuro. 

As técnicas fatoriais aqui empregadas foram, sem dúvida, bastante úteis na 
caracterização dos diversos parâmetros envolvidos no processo e, em especial, foi de 
grande utilidade o conhecimento das interações de segunda ordem, que ocorrem entre 
fatores principais. Igualmente o modelamento de duas funções sobre as principais 
respostas do sistema mostraram comportamentos muito interessantes, que permitiram 
estabelecer condições ótimas de trabalho sobre esses fatores testados. 

Aplicabilidade do CGA: A técnica de recuperação de ouro por aglomerados de 
óleo e carvão é uma boa alternativa para o tratamento de minérios auríferos de baixo 
teor. Neste estudo foram atingidas recuperações condizentes com os teores de 
alimentação estudados por outros pesquisadores, confirmando, assim, as grandes 
possibilidades do método no incremento da recuperação em minérios com teores 
maiores. Se associado a isto for considerada a capacidade do beneficiamento de 
minérios contendo ouro livre numa ampla faixa granulométrica, pode-se distinguir uma 
grande potencialidade do método para concorrer com processos de concentração por 
amalgamação e, de forma mais modesta, com a etapa "rougher" da flotação. O CGA 
apresenta boas perspectivas no tratamento secundário de rejeitos contendo partículas 
ultrafinas, ou como processo de pré-concentração seguido de lixiviação das cinzas do 
concentrado. 

Os estudos realizados em bancada confmnaram a facilidade operacional do 
método, sendo uma técnica de fácil domínio, uma vez estabelecidas as condições 
ótimas de operação. Estudos posteriores sobre operação contínua devem fornecer 
resultados igualmente interessantes, atingindo assim volumes de processamento 
condizentes com aqueles empregados em pequenas empresas mineradoras ou 
garimpos. 

As possibilidades de substituição do processo sobre outros métodos mais poluentes 
dependerá principalmente de estudos de viabilidade econômica. Muitos autores tem 
atribuído condições favoráveis da técnica, principalmente quando comparada com 
processos de amalgamação. Desta forma, quando o fator ambiental for também um 
ponto importante nas tomadas de decisão para empresas e governos, pode-se esperar 
esforços no sentido de aperfeiçoar e implementar o CGA nesta área de mineração. 
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a a OClPéUS propn a es os 1 oc netos. T bel 1 Pri . . 'ed d d h'dr arbo 

No~ 
roo porção .entre . 

l)emjdade Viscosidade Tensão Interfacial (mN/m) 
.Qleos ; ::· 

Diesel:Al (~cm3) (Cp) água/óleo I óleo/ar 
D~esel 1: o 0,825 4,0 26,0 28,2 
M025 3: 1 0,865 12,1 25,5 30,0 
M033 2: 1 18,2 25,3 29,3 
M05 1 : 1 0,920 54,0 25,5 29.3 
M06 0,67: 1 124 26,2 31,2 
M08 0,25: 1 0,980 780 25,7 31,7 
OAl o: 1 1,01 10960 29,0 32,0 

30,0 

25,0 

I 
.§. 20,0 

-+--diesel 

----M025 

· ·· + ·· ·MOS 
! 

f 15.0 

-·4 · ·-M08 

! 10.0 

s.o 

o, o 
o 4 5 

Figura 1. Efeito da adição de detergente sobre as tensões interfaciais óleo/água. 

Tabela 2. ANOV A das tensões óleo/água 

3 465,77 
6 526,22 
18 16,00 
56 0,77 
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2,77 
2,27 
1,79 

%Varia ão 
46,13 
52,12 
1,52 
0,23 
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Figura 2. Efeito da adição de detergente sobre as tensões óleo/ar 

Tabela 3. ANOV A das tensões óleo/ar 
Variável 

Tipo óleo 
[DeLerg] 

lnLerações 
Erro 
Total 

120 

~ foo 
8 80 

-3 

t: 
;I 

!20 

o 

-s~ GDL - M~ 
105,397 3 35,132 
7,417 6 1,236 
9,843 18 0,547 
38,687 56 0,691 
161,343 83 

·· +··MOS 
__._t.«)25 

----b-DiMel 

F,_ F,o.M~~~~o % Vai"ia(ão 
50,855 2,769 92,57 
1,789 2,266 I ,47 
0,792 1,791 0,38 

5,57 
100 

o 10 20 30 40 50 
~.,... 6leolclrv6o% 

Figura 3. Recuperação mássica de CM para os ensaios de aglomeração oleosa. 
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Figura 4. Recuperação mássica do CV nos ensaios de aglomeração. 
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~~ 1 .33 ~~ 8R 22.11& r>.• I 3.62 ~~ 03(1 l•M _9(1 16.60 ., 61 us 887 6.30 

1 ' 1 11 1 10 • 1 • ' s 1 .. -· l d t cd o w bt bt4 • od .., Ocd .., ol>4 - ..,.., 

Tabela 5. ANOV A referente aos ensaios 2K dos uatro fatores testados. 
MOS M025 
Fonte - SQ GDL MQ Ftest Ftab SQ . GDL MQ Ftest Ftab 
A• %sólidos 74,3 74,3 0,6 10,1 80,3 80,3 0,3 10,1 
B= 'l>aglom. em polpa 783,6 783,6 6,4 10,1 196,9 196.9 3,3 10,1 
C.pH 487,3 487,3 4,0 10,2 70.7 70,7 0,3 10.2 
l)z Treaid. 118,1 118,1 1,0 10,2 286.2 286,2 1,2 10,2 
AB 476.4 476.4 3,9 10,2 72,1 72, 1 0,3 10,2 
AC 391,3 391,3 3,2 10,2 36,9 36,9 0,2 10,2 
BC 1282,6 1 1282,6 10,5 10,2 177,3 177,3 0,7 10,2 
BD 5,4 1 5,4 o. o 10,2 0,3 0,3 0,0 10,2 
CD 2258,8 1 2258,8 18,5 10,2 275,8 1 275,8 1,1 10,2 
biOOOI (abclbal/ad) 425,8 3 141,9 1,2 513,7 3 171,2 0,7 
mo (abd+acd+abcd) 365,6 3 121,9 1,0 725.8 3 241,9 1.0 
TOial 6669,4 IS 3036,0 15 
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Tabela 6. M tal usad Jtifatoriais MANO V, ---- --- ----- - --~ ~-~ ~ - -- - - ---- --- - - ---------- ---- -·-- -- -

(A) Concentração do Coletor (B) 

% O glton 20 glton 
Aglomerados cl=30 min c2=60min cl=30 min c2=60 min Tempo de 

residência. 
10% I 8 10 4 Ordem 
20% 7 2 5 12 dos 
30% 11 6 3 9 ensaios 

Tabela 7. MANO V A total ~ara a recul!ra~ão de Au . 

· Variável SQ GDL MQ F- F IOboloolo 

Tipo de carvão (A) 163,23 I 163,23 5,48 4,00 
Tipo de óleo (B) 846,09 I 846,09 28,40 4,00 
[Coletor] (C) 149,30 I 149,30 5,01 4,00 
Tempo de resid. (D) 485,64 I 485,64 16,3 4,00 
% Agl<merados (E) 148,83 2 74,41 2,50 3. 15 
AB 533,55 1 533,55 17,91 4.00 
AC 106,n 1 106,77 3,58 4,00 
AD 77,90 1 77,90 2,61 4.00 
AE 123,83 2 61 ,92 2,08 3,15 
DE 601,86 2 300,93 10,10 3,15 

... ... .... ·········· . . . . . . . . . . . 
&ro 1757,90 59 29.79 

Total 5659,91 95 

Tabela 8 . MANO V A total eara a recu(!ra~ão de aslomerados . 

Variável . SQ . GDL MQ F- F,.la4o 
Tipo de carvão (A) 2204,84 I 2204,84 48,05 4,00 
Tipo de óleo (B) 1409,67 I 1409,67 30,72 4,00 
[Coleur] (C) 248,55 I 248,55 5,42 4,00 
Tempo de resid. (D) 3,72 I 3,72 0,08 4,00 
% Agl<merados (E) 2361,0 2 1180,5 25,73 3,15 
AD 178,19 1 178,19 3,88 4,00 
AE 4752,84 2 2376,42 51,79 3,15 

....... . ...... . ......... . ..... 
&r o 2707,32 59 45,89 

Total 5659.91 95 
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T bel 9 A a a ~Justes ótnnos encontrados para o CGA. 
l . 

Valor . 
AJuste ótlmo 

·ResposQ · Aho 
Peso 6Umo Codltkado 

·~ , 
Real 

:·: 
,, 

·\'J, A B c D 
Coletor tempo 

E carvão óleo 
(glton) (mln) 

% Aglom 

RecAu 100 I 63,46 
Reca~lo - o -1 -I 1 1 -1 cv Diesel 20 60 10 -
RecAu - o -
Recaglo 100 I 117,2 

I I -I -1 -1 CM M05 o 30 10 

RecAu 100 10 62,34 
Recaglo 100 I 76,90 

-1 -I 1 1 -1 cv Diesel 20 60 10 

RecAu 100 2 61,52 
Recaglo 100 I 92,61 

0,2 -1 1 1 -1 CM>CV Diesel 20 60 10 

RecAu 100 1 60,14 
Rec aglo 100 I 103,9 

1 -1 0,6 I -I CM Diesel 16 60 lO 
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OPTIMIZATION OF SOME IMPORTANT PARAMETERS FOR COAL
GOLD-AGGLOMERATION PROCESS USING FACTORIAL DESIGNS 

ABSTRACT 

The present work studies the applications of coal/gold/agglomeration process in 
the recovering of gold from low-grade minerais (less than 0.7ppm). The bases of the 
method are the oleophilic character of gold and the hidrophilic tendency of other 
constituents of the gangue. 

ln a first step, combustible and diesel oil were míxed in different proportions. to 
obtain oil mixtures with varying viscosity and interfacial tensions . These mixtures 
were then tested to agglomerate coai or charcoal , searching for adequate size and 
strength agglomerates for screen separation. 

ln a second step. new tests, designed by multi-factorial techniques were canied out 
in mineral slurries. The objective was to understand, by the variation of some 
important parameters, the main and interactional effects of them in gold recovery. 

Using statistical softwares (Statigraphics and Optimix), the principal parameters 
and their interactions effects were fitted to obtain mathematical models for gold and 
agglomerate recovery. These models were then used to find optimal values for five 
important parameters, trying to establish the best operational conditions to obtain a 
100% target in the whole process 

Keywords: Coai gold agglomeration; Gold recovery 
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