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RESUMO 
 
O minério de cobre oxidado de Canaã está sendo estocado desde o início da 
extração do minério sulfetado de cobre, que é concentrado até o teor de 30% por 
meio da flotação e negociado pela Empresa Vale. Desejando inserir o produto 
advindo do minério de cobre oxidado na matriz nacional de produção de cobre, é 
que se tem realizados estudos com meta na otimização dos custos de produção. 
Neste trabalho estudou-se o comportamento cinético das reações de lixiviação em 
tanques e em colunas de leito fixo, com ácido sulfúrico, a fim de desenvolver um 
modelo matemático que venha a corresponder ao perfil cinético real e que dê 
condições de simular a operação e contribuir com a análise e controle do processo, 
com meta a reduzir o tempo de operação em relação a saturação do reagente 
lixiviante e em consequência, o esgotamento do minério em um tempo mais curto. 
Os ensaios foram executados em escala laboratorial com amostras coletadas de 
dois tipos de minérios diferentes, que são conhecidas como minério de cobre 
vermelho (contendo cuprita) e o verde (contendo malaquita). Um modelo cinético de 
primeira ordem foi desenvolvido relacionando três assuntos: Cinética das reações 
químicas, transferência de massa e balanço material. O cálculo para o coeficiente de 
transferência de massa apresentou erros médios relativos inferiores a 2% entre o 
experimental e teórico, que conferiu confiança para o desenvolvimento de um 
software simulador, que por sua vez, gerou resultados próximos aos experimentais, 
validando a metodologia de análise e o modelo proposto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: liberação; modelagem; aglomeração; lixiviação. 
 
ABSTRACT 
 
The Canaan oxidized copper ore is being stored from the start of the extraction of 
copper sulfide ore which is concentrated to a content of 30% by flotation and traded 
by the Company Valley. Wishing to enter the arising product oxidized copper ore in 
the national matrix copper production, it is that you have conducted with the goal of 
optimizing production costs. In this work we studied the kinetics of leaching reactions 
in tanks and in fixed bed columns with sulfuric acid in order to develop a 
mathematical model that will match the actual kinetic profile and give conditions to 
simulate the operation and contribute the analysis and control of the process with the 
goal to reduce the operating time in relation to saturation of the leaching reagent, and 
therefore the exhaustion of the ore in a shorter time. Assays were performed in 
laboratory scale with samples collected from two different types of ores are known as 
red copper ore (containing cuprite) and green (containing malachite). A kinetic model 
of the first order was developed by relating three issues: Kinetics of chemical 



Carvalho, M.C.; Saboia, R.P. 

reactions, mass transfer and material balance. The calculation for the mass transfer 
coefficient had mean relative errors less than 2% between the experimental and 
theoretical, which gave reliable for the development of a software simulator, which, in 
turn, generated close to experimental results validating the method of analysis and 
the proposed model. 
 
KEYWORDS: release; modeling; agglomeration; leaching. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A descoberta de grandes reservas de minérios complexos de cobre vem 
ocasionando o aumento do volume de pesquisas relacionadas ao tema. O alto valor 
associado a esses metais, a geração de alguns problemas ambientais e a 
perspectiva da viabilidade econômica justificam o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para a seleção de uma linha de processo que maximize suas 
recuperações com menores custos, (Carmo Jr. e Costa, 2004). 
 
A Província Mineral de Carajás possui um grande potencial para a produção de 
cobre. Diversas jazidas foram descobertas como Sossego, Alvo 118, Salobo, 
Alemão, Pojuca, Serra Verde, Cristalino, Igarapé Bahia e Águas Claras. Alguns 
minérios de cobre presentes nesses depósitos possuem características mais 
favoráveis a processos hidrometalúrgicos, como é o caso do minério oxidado, 
presente em cerca de 60% das jazidas existentes na Serra dos Carajás. Atualmente, 
porém este cobre alterado é considerado resíduo da exploração, pois devido ao seu 
baixo teor, o custo de sua extração é pouco eficiente e economicamente inviável, 
sendo atualmente descartado em pilhas de rejeito.  
 
Neste trabalho foi desenvolvido um modelo cinético relacionando três assuntos: 
Cinética das reações químicas, transferência de massa e balanço material. Após 
várias aplicações, algumas mostradas neste trabalho, propõem-se o modelo para 
ser aplicado a cinética de extração. O cálculo para o coeficiente de transferência de 
massa apresentou erros médios inferiores a 5% entre o experimental e teórico, que 
conferiu confiança para o desenvolvimento de um software simulador.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia consiste em criar na base da coluna uma resistência, de maneira que 
esta possa reter a passagem do licor de cobre em um tempo suficiente para que 
este fique em contato com o minério a ponto de se saturar.  
 
As amostras de minério coletadas na mina foram submetidas ao processo de 
amostragem para a escolha de uma amostra representativa de minério e levadas ao 
tratamento de extração através da operação da lixiviação com ácido sulfúrico. 
Previamente alguns parâmetros foram avaliados, como a distribuição granulométrica 
WI (Work Index) do minério, grau de liberação e análise química por fração 
granulométrica, o que requer que o mineral seja submetido a cominuição, 
classificação granulométrica e posteriores análises químicas. Na região de Carajás 
são geralmente encontrados dois tipos de minérios, Tipo “A” composta em sua 
maioria de cuprita e “B” composta em sua maioria por malaquita. 
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Figura 1. Minérios de Cobre oxidado, mais frequentes, nas minas de Canaã dos Carajás. 

 
2.1. Análises químicas 
 
A análise química dos licores foi executada por um aparelho de Espectrofotometria 
de Absorção Atômica de Raio X, em que é aplicada a técnica da emissão por chama 
(método 3111 B), descrito no Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, 1998). As curvas de calibração são realizadas utilizando-se 
padrão de cobre que neste caso foi do tipo 1.09987. TITRISOL; COPPER 
STANDART 1000MG CU. 
 
2.2. Preparação das amostras  
 
Baseado no trabalho de PAIVA (2011) e BORGES (2014), a amostra passou pelo 
processo de britagem, no britador de mandíbulas BM 120080, para adequar-se ao 
tamanho desejado. Em seguida, classificou-se o material utilizando-se uma Peneira 
Vibratória Engendrar modelo PV de três decks (com abertura de 12,3mm; 6,3mm e 
2,3 mm) e peneiramento secundário – Agitador de peneiras Bertel série 1206. Após 
foram recolhidos o material retido e o passante no terceiro deck da peneira 
vibratória, seguindo para o segundo peneiramento para uma melhor classificação. 
Deste peneiramento separou-se para a aglomeração, o passante na abertura de 28# 
(6,0kg), o retido nesta mesma malha e passante na abertura 20# (18,0kg), 
resultando assim em um material que tenha uma granulometria inferior a 6,3 mm e 
superior a 4,75 mm, chegando-se aos tamanhos mais próximos possíveis de 5 mm. 
 
Na etapa de aglomeração a amostra foi homogeneizada e quarteada para separar 
alíquotas de 1,6 kg de minério. A densidade e a umidade da amostra são, 
respectivamente, 2,573 g/cm3 e 2,58%. Os ensaios de aglomeração foram 
conduzidos segundo PAIVA (2013), em um tambor de plástico de escala laboratorial, 
manteve-se constante a alimentação de minério e o tempo de aglomeração 30 
minutos. Finalizados os ensaios de aglomeração obteve-se o seguinte produto: 
minério de cobre oxidado aglomerado com 75% de grossos e 25% de finos (17,5% 
de H2SO4 | 12,5% de água). Em seguida, efetuou-se uma homogeneização e 
quarteamento de 1,2 kg de aglomerado, que depois fora pesado em seis porções de 
aproximadamente 200g cada em uma balança analítica Marte - AL500C. 
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2.3. Ensaios de lixiviação em colunas 
 
Para efetuar os ensaios de lixiviação do cobre oxidado aglomerado em colunas, 
foram utilizados parâmetros determinados anteriormente em CARVALHO (2014) em 
que os parâmetros foram otimizados na concentração de 8% de H2SO4, relação 
liquido/sólido 0,8/1 (massa/massa) e variou-se o tempo de contato total sólido-
líquido na sequência de 20, 40, 60, 80, 100, 150 e 180 min. Após cada amostra 
lixiviada, efetuou-se a separação do licor por filtragem e, posteriormente, a análise 
química. Outro parâmetro pré-estabelecido foi a granulometria em torno de 5 mm 
para o material britado, que nas pesquisas de aglomeração com finos mostrou 
melhores qualidades de tempo de desagregação e resistência. Os ensaios de 
lixiviação foram executados em colunas com leito fixo, confeccionadas em acrílico 
transparente, possuindo medidas de 10 cm de diâmetro, 46 cm de altura e 0,5 cm de 
espessura. Um sistema de filtragem foi montado acima da grade de alívio de 
pressão, de maneira a filtrar o licor e ao mesmo tempo aumentar o tempo de contato 
do reagente líquido com o minério, como pode ser visto na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Lixiviação em pilhas: a) camada filtrante e b) ensaio de lixiviação em coluna. 

 
2.4. Modelamento matemático 
 
O movimento do soluto de uma superfície saturada de uma partícula para uma 
solução é dada por Levenspiel (1999) e Bird et Al, (2002): 
 

NA = V 
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
  =  KL A (CAS- CAL)              (01) 

 
Em que NA, é a Taxa de transferência de massa do soluto A na solução; V, é o 
volume real da amostra de solido; A é a área de superficial total da amostra: CA, 
Concentração do soluto A: CAS, Concentração do soluto A na superfície sólida:  CAL, 
Concentração do soluto A no licor:   
 
Dividindo a eq. 01 pela concentração total tem-se: 
 

𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
 =  

𝐴

𝑉
  KL (XAS - XAL)                 (02) 
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Do balanço de massa:   

 
MA0 XA0  +  MLo XL0  =  MR XR +  ML XL             (03) 

 
Em que MA0 e XA0, é a Massa e fração molar inicial do soluto A no solido; MLo e XL0, 
Massa e fração molar inicial na solução; MRXR, Massa e fração molar do soluto A no 
solido no final da reação ou na saturação; ML XL, Massa e fração molar do soluto A 
na solução no final da reação ou na saturação. No início para o solvente fresco XL0 = 
0 e na saturação XR = XAS e MR é aproximadamente igual a MA0, logo: 
 

XAS   =   
MA0XA0   −   M𝐿𝑋𝐿

MA0
                 (04) 

 

Fazendo, ɤ =   
𝑀𝐿

𝑀𝐴
  and  XAS   =  XA0  - ɤXL; 

 
Substituindo na (eq. 03), se tem: 
 

XAL =  
𝑋𝐴0

(1+ɤ)
  -  

𝑋𝐴0

(1+ɤ)
𝑒−(1+ɤ)

𝐴

𝑉
𝐾𝐿𝑡

              (05) 

 
A equação é interativa, o final de estágio é o início de outro: 
 

XAL (N+1) =  
𝑋𝐴𝑛

(1+ɤ)
  -  

𝑋𝐴𝑛

(1+ɤ)
𝑒−(1+ɤ)

𝐴

𝑉
𝐾𝐿𝑡

              (06) 

 
SALES (2014) propôs um modelo que relaciona a concentração com o tempo: 
  
 

𝐶1(𝑡) = 𝑎 𝐾[1 − 𝑒
−

𝑏𝑡

[(1−𝜀(𝑡))]]                                        (07) 

 
 
Em que, a partir de dados experimentais, encontra-se as constantes a e b por uma 
análise de regressão não linear. Comparando (5) e (6) verifica-se que: 
 

b = (1 + ɤ)
𝐴

𝑉
𝐾𝐿                                                  (08) 

 
 
Deste modo encontra-se o valor de KL. 
 
Nesta pesquisa sugere-se uma relação entre as massas do sólido e do agente 
lixiviante para o cálculo de KL, que tem gerado resultados próximos com relação aos 
experimentais: A constante “KL” depende do número de moles n presentes, logo a 
velocidade de reação pode ser dada por:  v = n KL, pode ser definida como;  
 

v =  
𝛥𝑛

𝛥𝑡
 , logo, se; KL =  

𝛥𝑛

𝛥𝑡
  então  KL  =  

𝛥𝑛

𝑛0𝛥𝑡
   ou KL  =   

𝛥𝑚

𝑚0𝛥𝑡
                         (09) 
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Em que Δm é variação de massa no solido durante a reação e m0 é a massa inicial 
do soluto no sólido. Os valores de KL podem ser comparados pelos métodos, 
experimental e teórico.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para realizar os cálculos foi criado um programa em Visual Basic e os Resultados 
gerados para dois tipos de amostras de minério de cobre oxidado são mostrados 
nas Figuras 3 e 4. Amostra A com 0,92% de cobre e amostra B com 0,74% de 
cobre.  
 

 

Figura 3. Comparação entre os resultados práticos e teóricos obtidos para a amostra A. 

  

 
Figura 4. Comparação entre os resultados práticos e teóricos obtidos para a amostra A. 

 
Os gráficos mostram que o modelo teórico é capaz de prever a concentração do 
minério e do licor de acordo com o tempo de operação desde o início até o 
esgotamento ou o ponto de corte de operação. 
 
Os resultados para os coeficientes de transferência de massa teóricos foram 
comparados com os práticos, extraídos por regressão não linear para R2 > 0,98 Os 
resultados culminaram em uma média de erro relativo de 4,25%, e erro absoluto 
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0,13%, portanto, excelentes resultados, mostrando ser possível aplicação no 
controle do processo. Abaixo tem-se um exemplo de resultado gerado para uma 
amostra do minério tipo A. Na demonstração, a Figura 03 mostra a comparação 
entre os resultados experimentais e teóricos (curva Sim_Est_1) para a lixiviação de 
uma amostra de minério aglomerado de cobre com teor de 0,98% e posteriormente 
mostra a simulação executada, gerados segundo o modelo, para os estágio teóricos 
seguintes, levando-se em consideração, uma nova operação de lixiviação e com 
licor fresco, na mesma proporção, concentração e tempo de contato: 

 

 

Figura 5. Resultados experimental e teóricos. 

 
A Figura 5 mostra uma curva gerada por dados experimentais (Exp.) e as curvas 
simuladas pelo modelo. Nota-se uma aproximação aceitável para se trabalhar com o 
software. Os resultados são simulações e não foram ainda validados por análises 
químicas, mas a semelhança entre as duas primeiras curvas dá certa credibilidade 
aos resultados. Esses resultados de simulação podem ajudar o Engenheiro do 
processo na decisão quanto ao ponto de corte da operação. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A metodologia consistiu em criar na base da coluna uma resistência, tal qual esta 
possa reter a passagem do licor de cobre, por um tempo suficiente para que este 
fique em contato com o minério a ponto de este saturar. O método vem obtendo 
sucesso em seus resultados, devido a facilidade no controle de suas variáveis e se 
mostrou capaz de diminuir o tempo de lixiviação em colunas pela metade, até o 
esgotamento. O uso do simulador, viabiliza o estudo e controle das variáveis do 
processo em busca de uma operação mais eficiente, antes de partir para o evento 
prático na planta de extração. Os resultados da simulação vêm representando bem 
os resultados práticos, conferindo confiabilidade a utilização modelo teórico.  

 
Para tornar o controle de tempo de residência possível, estudou-se o escoamento 
através de um meio poroso, aplicando o método da transformada inversa de Laplace 
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para análise e controle dos processos, tratamento matemático diferencial, aplicação 
do balanço de massas e de cinética química das reações. O modelo encontrado 
para simulação gerou bons resultados, e em consequência, criou-se um programa 
simulador de lixiviação em pilhas e em colunas, utilizando-se a mesma filosofia, para 
ambos sistemas de lixiviação. O programa gerado na linguagem JAVA passou nos 
testes de validação e tem atendido nossas expectativas com resultados bastante 
próximos da realidade. 
  
O equacionamento e a técnica empregada para calcular os valores da constante KL 
mostraram que os resultados para os coeficientes de transferência de massa 
teóricos apresentavam valores de erros aceitáveis. Comparados com o prático 
extraído por regressão não linear para R2 > 0,98, os resultados apresentaram uma 
média de erro relativo de 4,25% e erro absoluto 0,13%, portanto, bem aproximado. 
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