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RESUMO 
 
O presente trabalho descreve a execução das etapas de pesquisas realizadas no 
laboratório de hidrometalurgia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 
concomitantes ao desenvolvimento do software simulador MetalLix, baseado no 
balanço de massa, com a finalidade na obtenção do controle da operação de 
lixiviação através de suas principais variáveis. Tem como objetivo prever, a partir de 
dados laboratoriais, o que vai ocorrer durante uma operação de lixiviação 
quantificando dados de saída para aplicação em escala real. Justifica-se pelo 
controle operacional da lixiviação em tanques, em colunas e posteriormente em 
pilhas. O software está desenvolvido em linguagem de programação Java com o 
auxílio do IDE NetBeans versão 8.0. O NetBeans IDE é livre, open source, e 
também suporta as linguagens: HTML5, PHP, C/C++ e outras. O MetalLix é 
alimentado com dados de escala laboratorial e simula a operação de lixiviação. Os 
dados dizem respeito a alimentação (minério) e ao agente lixiviante. Para a 
aplicação do programa, além de parâmetros ótimos que devem ser levantados para 
cada tipo de minério como: “Concentração do reagente” e “tempo de contato L-S 
(hs)”, devem ser adquiridos os dados da curva de equilíbrio ou isoterma de extração 
por meio de ensaios laboratoriais. Após a entrada de dados o programa gera dados 
de saída em uma tabela, com os quais é possível plotar um gráfico contendo a reta 
operacional, além de apresentar respostas como: quantidade de reagente a ser 
usado por tonelada de minério, volume de água por tonelada de reagente, número 
de estágios, tempo aproximado de esgotamento do minério lixiviado, quantidade de 
metal extraído por tonelada de minério e a recuperação metalúrgica ao final do 
esgotamento. Os resultados apresentados pelo simulador foram condizentes com os 
ensaiados, o que demonstrou credibilidade para sua utilização em casos práticos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: programação; lixiviação; simulador. 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes the implementation stages of research conducted in the 
hydrometallurgy laboratory of Southern Federal University and Southeastern Pará, 
ongoing development of the MetalLix simulator software based on the mass balance 
in order to obtain the control of leaching operation through its main variables. Aims to 
provide, from laboratory data, which will occur during a leaching operation quantifying 
output to full scale application. Its justified by the operational control of leaching tanks 
and columns and then heaps. The software developed in the Java programming 
language with the help of the NetBeans IDE version 8.0. The NetBeans IDE is a free, 
open source software, and also supports languages: HTML5, PHP, C / C ++ and 
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others. The MetalLix was fed with laboratory-scale data and simulates the leaching 
operation. The data relate to food (ore) and the leaching agent, to implement the 
program, and optimal parameters that must be raise for each ore type as: 
"Concentration of reactant" and "contact time LS (hs)", the equilibrium curve data to 
acquire or extraction isotherm by laboratory tests. After the entry of data, the program 
generates output data in a spreadsheet. By this way is possible to plot a graph 
containing the operating line and to present answers as leaching reagent quantities 
to be used per tonne of ore, water for a ton reagent stage number, driving the 
exhaustion-leached ore mined amount of metal per ton of ore and the metals 
recovered at the end of exhaustion. The results presented by the simulator were 
consistent with those tested, demonstrating credibility to their use in practical cases. 
 
KEYWORDS: programming; leaching; simulator. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Antes da lixiviação de um determinado minério se faz necessária a escolha do 
agente lixiviante e estudos em laboratório para se determinar as melhores condições 
de operação industrial. 
 
Esses estudos em escala laboratorial são usados para determinar qual a melhor 
concentração do agente lixiviante em solução, capaz de extrair maior quantidade de 
metal no minério, qual a melhor relação massa-massa, líquido-sólido entre 
quantidade de solução lixiviante e quantidade de minério, e tempo de contato ótimo, 
a fim de diminuir os custos com a quantidade de agente lixiviante. Os parâmetros 
laboratoriais devem ser levantados para cada minério começando pelo tipo de 
agente lixiviante a ser usado. 
 
O MetalLix foi desenvolvido para receber os parâmetros pesquisados em laboratório 
e processa-los, afim de construir a isoterma de extração para o minério, obter o 
número de estágios a serem realizados em escala industrial e o volume de solução 
lixiviante por tonelada de minério. Assim, o engenheiro, pode avaliar o número de 
estágios economicamente viáveis a serem usados na extração. 
 
O software utilizou-se das equações abaixo de Foust et al. (1982) para cálculo do 
balanço de massa em circuito multiestágio em contra corrente, representado na 
Figura 1 apresentada a seguir. 
 

 
Figura 1. Contato multiestágio em contracorrente. 

(Adaptado de Foust, et al, 1982). 

 
Os balanços totais podem ser feitos para ela: 
 
Balanço de massa total: 
 

L0+VN+l = ∑=LN+V1 (01) 
 
Balanço de massa de um componente: 
 

L0x0 + VN+1 yN+1 = LNxN + V1y1 (02) 
 
Onde: 
L e x – massa e composição respectivamente da fase Lem qualquer ponto; 
V e y – massa e composição respectivamente da fase Vem qualquer ponto. 
 
O balanço de massa a partir das equações acima gera a reta operacional (curva 
linear abaixo da curva de equilíbrio na Figura 2). 
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Para a determinação teórica do número de estágios necessários para realizar uma 
dada separação, é necessário obter também acurva experimental conhecida como 
isoterma de equilíbrio (curva de equilíbrio) da extração do metal em questão. As 
isotermas são curvas que estabelecem a relação entre as concentrações de metal 
nas fases aquosa e sólida, em diferentes níveis de carregamento (estágios) 
PEREIRA (2006). 
 
Segundo PAIVA (2011), a determinação gráfica do número de estágios de equilíbrio 
envolve o uso alternado da reta de operação e da curva de equilíbrio. Um exemplo 
de cálculo de estágios, para uma operação em contracorrente simples, está na 
Figura 2. A reta de operação pode ser localizada pelo conhecimento das quatro 
composições das duas correntes terminais, ou pelo conhecimento de três 
composições e do coeficiente angular (L/V) da reta. A reta real de operação estende-
se continuamente desde o ponto (x0, y1) até o ponto (xn, yn+1) na outra extremidade, 
conforme está na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Cálculos sobre o diagrama de equilíbrio, para uma operação em contra corrente 

simples, com transferência da fase L para a V. 
(Foust, et al, 1982). 

 
A determinação gráfica teórica do número de estágios é feito a partir de uma das 
extremidades da reta operacional a exemplo da Figura 2, iniciou-se pelo ponto (x0, 
y1) e em seguida gera-se uma reta horizontal até interceptar a curva de equilíbrio no 
ponto (x1, y1) que em seguida desce verticalmente até a reta de operação no ponto 
(x1, y2), esse procedimento é repetido até o ponto (xn, yn+1). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Todos os dados levantados para servirem de entrada no MetalLix foram gerados a 
partir do cobre oxidado provenientes da Mina do Sossego, localizada a 70 km de 
Canaã dos Carajás, Sudeste do estado do Pará. Para a lixiviação do mesmo foi 
utilizado como agente lixiviante o Ácido Sulfúrico (H2SO4). 
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O desenvolvimento do MetalLix foi idealizado para receber os parâmetros 
pesquisados em laboratório e processá-los. Tais parâmetros são determinados com 
testes procedidos para o minério que vai ser submetido a lixiviação. Esses testes 
são: 
 
2.1. Teor de alimentação ou teor do minério 
 
Para avaliação do teor de cobre existente no minério existe um grande número de 
métodos analíticos, como o método eletrogravimétrico e o método iodométrico. O 
método iodométrico é rápido e bastante exato. Arsênio, antimônio, ferro, molibdênio 
e selênio interferem, mas as interferências dos três primeiros elementos podem ser 
facilmente superadas. (RIBEIRO, 1980). Para o minério em questão o principal 
interferente na análise do teor de cobre é o ferro, portanto é feita a transformação do 
íon férrico no íon complexo. O método iodométrico é o que vem sendo utilizado 
atualmente no laboratório para determinar os teores tantos das amostras de 
alimentação (teor da alimentação) quanto para rejeito e licor. 
 
2.2. Concentração do reagente 
 
A concentração ideal da solução lixiviante (mistura ideal de água e agente lixiviante 
para a lixiviação de um determinado minério) deve ser determinada para cada tipo 
de minério por meio de testes. Esses testes consistem em lixiviar amostras do 
minério variando apenas a concentração da solução lixiviante e mantendo todas as 
outras variáveis constantes.  
 
2.3. Relação líquido-sólido 
 
A relação líquido-sólido é usada para se definir a quantidade (em massa) ideal de 
solução lixiviante necessária para lixiviar uma determinada massa de minério. 
A determinação da relação líquido-sólido é feita, a exemplo da determinação da 
concentração do reagente, deixando todas as outras variáveis constantes e variando 
apenas a quantidade de solução lixiviante em relação a quantidade de minério.  
 
2.4. Tempo de contato líquido-sólido 
 
O tempo de contato líquido-sólido é o tempo de lixiviação, também chamado de 
tempo de residência, é o tempo mínimo necessário para que a solução lixiviante faça 
a extração do metal contido no minério até atingir o teor de saturação do licor.  
 
2.5. Teor de saturação do licor 
 
O teor de saturação do licor é o teor no qual a solução lixiviante encontra-se 
totalmente saturada pelo mineral de interesse, não podendo mais absorvê-lo. 
 
2.6. Isoterma de equilíbrio (curva de equilíbrio) 
 
A isoterma de equilíbrio é construída lixiviando-se o minério repetidas vezes. Por 
exemplo, a solução lixiviante é usada para lixiviar o minério (com teor já conhecido) 
usando todos os parâmetros previamente estabelecidos como, concentração da 
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solução, relação líquido-sólido e tempo de lixiviação, em seguida, o licor e o rejeito 
dessa primeira lixiviação são analisados. Em sequência, prepara-se uma nova 
solução lixiviante que será usada para lixiviar o rejeito da primeira fase. O processo 
se repete até o rejeito chegar a um ponto de corte. Observe que a alimentação 
usada para uma determinada fase será sempre o rejeito da fase anterior, com 
exceção da primeira fase. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Funcionamento do MetalLix 
 
Na Figura 3 abaixo é apresentado a aba principal do MetalLix: 
 

 
Figura 03. Aba inicial do MetalLix com JPanel da entrada de dados em destaque. 

 
O painel Entrada de Dados (em destaque na Figura 3) é responsável por receber os 
dados iniciais para o balanço de massa e plotagem da reta operacional.  
 
Após a entrada de dados o software gerará saída em uma tabela que será baseada 
em balanço de massa calculada para cada estágio. A partir dessa tabela obteremos 
os teores do rejeito (Tr) e do licor (TL) para cada estágio, com os quais será possível 
plotar um gráfico do tipo xy contendo uma série conhecida como reta operacional. O 
gráfico receberá então a curva da isoterma de equilíbrio advinda dos teores Tr e TL 
reais, para o exemplo, foram utilizados dados obtidos experimentalmente em 
laboratório com o minério oxidado da mina do Sossego, localizada em Canaã dos 
Carajás, com a qual, juntamente com a reta operacional, será possível determinar 
graficamente o número de estágios a ser empregado na operação de lixiviação. 
 
Na Figura 4, a seguir, é apresentada a aba Dados da Isoterma, baseada no trabalho 
de BORGES (2014), com a tabela dos dados inseridos pelo usuário destacada. A 
primeira aba (Início) gera o balanço de massa que dará origem a reta operacional 
(Figura 5), na segunda aba (Dados da Isoterma), são inseridos os teores do rejeito e 
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do licor obtidos experimentalmente (ver tópico 2.6), eles darão origem a curva 
isoterma de equilíbrio apresentada na Figura 5.  

 

 
Figura 4. Aba Dados da Isoterma do MetalLix com JScrollPane em destaque. 

 
Na Figura 5, a seguir, é possível ver também a plotagem da serie Estágio gráfico, 
representada pela linha pontilhada em vermelho. 
 

 
Figura 5. Aba Isoterma de Equilíbrio do MetalLix. 

 
Como pode ser visto na Figura 5 o programa gera a reta operacional, plota a curva e 
depois calcula graficamente o número de estágios para a operação. No centro, 
ocorre uma faixa de vários estágios, isso se deu devido se estar trabalhando com 
aglomerados confeccionados de partículas britadas e finas que se desagregam 
durante o contato com o agente lixiviante. Primeiramente os finos desagregam-se e 
depois demoram um tempo para que os britados comecem a desagregar também e 
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voltarem ao perfil continuado. O programa está capacitado para executar a 
contagem destes tempos.  
 
A seguir apresentam-se na Figura 6 os resultados do programa para simulação da 
cinética dos vários estágios de lixiviação baseado no trabalho de CARVALHO 
(2014). 
 

 
Figura 6. Resultados experimentais e Simulados por interações. 

 
A Figura 6 mostra que uma curva gerada por dados experimentais (Exp.) e a curva 
simulada pelo modelo, nota-se uma aproximação aceitável para se trabalhar com o 
software. Os resultados a seguir são simulativos e não foram ainda validados por 
análises químicas, mas a semelhança entre as duas curvas primeiras dão 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 
 
O trabalho consistiu em criar um programa capaz de simular a operação da 
lixiviação retornar ao usuário respostas de quantificações de custos de cada estágio 
e até o esgotamento do minério. Além de retornar dados simulativos da cinética da 
extração. O programa simulador de lixiviação em pilhas e em colunas, foi gerado na 
linguagem JAVA e tem sido testado por dois anos e tem ganhado credibilidade e até 
o momento tem atendido nossas expectativas com resultados bastante coerentes 
próximos da realidade.  
 
O programa facilita o aprimoramento das operações, pois permite que as variáveis 
sejam modificadas e testadas por simulação, o método vem obtendo sucesso em 
seus resultados, devido à facilidade no controle de suas variáveis e se mostrou 
capaz de diminuir o tempo operacional. 
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