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RESUMO 
 
O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma metodologia que promove 
o aprimoramento de um modelo matemático que simule a operação da extração do 
cobre, a partir de seu minério oxidado, por meio da lixiviação em colunas, com 
tempo de residência e altura líquida de reagente controladas. Neste método é 
analisada a porosidade do minério quando em contato com o meio ácido fluido ao 
longo do tempo de sua desagregação, a fim de compreender o comportamento 
cinético, considerando a influência e a variação da porosidade e como a mesma 
afeta a permeabilidade do meio. A meta consiste em ajustar um modelo cinético que 
possa predizer o comportamento da recuperação metalúrgica do cobre com o tempo 
de contato até a saturação do meio fluido. Para a obtenção do modelo se utilizou a 
técnica da transformada inversa de Laplace variando com o tempo. Com aplicação 
desta metodologia o modelo proposto para controle da operação passou a gerar 
resultados mais próximos dos pontos práticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cobre oxidado; porosidade; lixiviação; transformada de 
Laplace. 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes the development of a methodology that promotes the 
improvement of a mathematical model that simulates the copper extraction operation 
from its oxidized ore by leaching in columns, with residence time and liquid height 
controlled reagent. In this method it is analyzed porosity ore when in contact with the 
fluid acid medium over time of their disintegration in order to understand the kinetics, 
considering the influence of the variation of the porosity and how it affects the 
permeability of the medium. The goal is to adjust a kinetic model that can predict the 
behavior of metallurgical recovery of copper with the contact time to saturation of the 
fluid medium. To obtain the model was used the inverse Laplace transform technique 
varying with time. With application of this methodology the model for the operation 
control started to generate results closer to the practical points.  
 
KEYWORDS: oxidized copper; porosity; leaching; Laplace transform.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
De acordo com CARVALHO (2014) e NUNES (2013), o controle do teor do licor na 
coluna em função do tempo pode ser obtido com a observação de dados 
experimentais e o equacionamento de parâmetros físicos. Sabe-se que, para um 
determinado estágio, a quantidade que entra (E) na coluna menos a quantidade que 

sai (S) é igual ao que acumula (Ac) 𝐸 − 𝑆 = 𝐴𝑐 (1.1). A equação pode ser 
representada: 
 

𝑞𝑒𝐶0(𝑡) − 𝑞𝑠𝐶1(𝑡) = 𝑉(
𝜕𝑐

𝜕𝑡
)                                                  (1.2)                                          

 
Onde C é a concentração, V é o volume, qe é a quantidade que entra e qs é a que 
sai.  
 
Utilizando-se da Transformada de Laplace na equação (1.2), o domínio tempo é 
transformado em frequência, logo: 
 

𝑞𝑒𝐶0(𝑆) − 𝑞𝑠𝐶1(𝑆) = 𝑉𝑆𝐶1(𝑆)                                            (1.3) 
 

Dividindo-se (1.3) por qs e resolvendo em função de C1 obtém-se: 
 

𝐶1(𝑆) =

𝑞𝑒
𝑞𝑠

(
𝑉

𝑞𝑠
𝑆+1)

                                                                   (1.4) 

 
Sabendo-se que a concentração da alimentação não muda ao longo de cada 
operação da lixiviação, podemos representar a Transformada de Laplace na 

equação (1.4) na função constante 
𝑎

𝑆
. Assim, tem-se: 

 

𝐶1(𝑆) =

𝑞𝑒
𝑞𝑠

(
𝑉

𝑞𝑠
𝑆+1)

 
𝑎

𝑆
                                                                (1.5) 

 

Considerando-se K =
𝑞𝑒

𝑞𝑠
 e ɕ =  

𝑉

𝑞𝑠
; teremos: 

 

𝐶1(𝑆) = 𝑎 𝐾 
1

𝑆(ɕ 𝑆+1)
                                                            (1.6) 

 
Dividindo-se a equação (1.5) por ɕ, temos: 
 

𝐶1(𝑆) =
𝑎 𝐾

ɕ
[

1

𝑆( 𝑆+
1

ɕ
)
]                                                            (1.7) 

 

Utilizando-se da tabela citada por NUNES (2013) e considerando-se a = 
1

ɕ
 é possível 

obter-se a Transformada inversa de Laplace para o termo 𝑆 (𝑆 + 
1

𝑎
). Desta forma, 

tem-se: 
 

𝐶1(𝑡) =
𝑎 𝐾

ɕ
 

1
1

ɕ

(1 − 𝑒−
𝑡

ɕ)                                                                                  (1.8) 
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Logo, tem-se como resposta a equação (1.9), que prediz o comportamento da 
concentração na extração de cobre em função do tempo: 
 

𝐶1(𝑡) = 𝑎 𝐾(1 − 𝑒−
𝑡

ɕ)                                                                                      (1.9) 

 
Utilizando-se da equação (1.9), CARVALHO (2014), pôde realizar uma previsão dos 
teores determinados com a variação de tempo. Assim, as duas curvas de extração 
cinética obtidas em seu trabalho (teórica e experimental) são apresentadas na 
Figura 1. 
 

 
Figura 1. Curva teórica e experimental da cinética de extração do cobre oxidado. 

 
Avaliando os resultados Carvalho (2014) concluiu que houve um desvio entre os 
resultados práticos e teóricos que deveriam ser levados em consideração. Observou 
que essa defasagem poderia estar sendo provocada devido a porosidade do meio 
variar durante a operação, em consequência da desagregação das partículas e o 
modelo proposto ter certa sensibilidade ao volume total das partículas em relação ao 
leito. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS  
 
2.1. Metodologia experimental 
 

Os ensaios laboratoriais foram feitos com o minério de cobre oxidado, oriundo da 
mina do Sossego, localizada a 70 Km de Canaã dos Carajás, sudeste do estado do 
Pará. O procedimento de preparação das amostras para as análises posteriores foi 
realizado na mini-usina de tratamento de minérios, localizada no campus de Marabá 
da UNIFESSPA. 
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2.1.1. Preparação das amostras 
 
Baseado no trabalho de PAIVA (2011) e BORGES (2014), primeiramente a amostra 
passou pelo processo de britagem para adequar-se ao tamanho desejado, no 
britador de mandíbulas BM 120080, 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 essa etapa foi recolhido 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 tivesse uma granulometria inferior a 
6,3 mm e superior a 4,75 mm, chegando-se aos tamanhos mais próximos possíveis 
de 5mm. 
 
Posteriormente 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, 
mantendo-se constante a alimentação de minério e o tempo de aglomeração de 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).  
 
2.1.2. Ensaios de lixiviação em colunas 
 
Para efetuar os ensaios de lixiviação do cobre oxidado aglomerado, foram utilizados 
alguns parâmetros determinados anteriormente em CARVALHO (2014). Os 
parâmetros foram otimizados: 8% de H2SO4, relação liquido/sólido 0,8/1 e tempo de 
residência total de 2 horas. Em seguida efetuou-se uma homogeneização e 
quarteamento de 1,2 kg, que depois fora pesado em seis porções de 
aproximadamente 200g cada em uma balança analítica Marte - AL500C. Nesta 
etapa realizou-se a lixiviação de mais duas amostras, com os mesmos parâmetros, 
para os tempos de 150 e 180 min. Na sequência, efetuou-se a filtragem do licor nos 
tempos de 20, 40, 60, 80, 100, 150 e 180 min. O licor seguiu para uma análise 
química e o rejeito foi utilizado para realização dos ensaios de porosidade. 
 
2.1.3. Ensaio de integridade e porosidade 
 
Segundo NETO (2013), o método para determinar a integridade do cobre oxidado 
aglomerado consistiu em submergir 7,5 g desse material em 100 ml de solução de 
8% H2SO4 e registrar através de fotos o comportamento de sua desintegração total 
em determinados intervalos de tempo. Os tempos de registros foram de 0 min, 5 
min, 10 min e 17 min.  
 

Como em SALES (2014) os ensaios de porosidade (𝜀) formam realizados através do 

método direto. Utilizou-se duas provetas, uma preenchida com minério (Vt) e outra 
com água (VL). Após o registro do volume aparente de minério e o volume de água, 
despejou-se o minério dentro da proveta com água e anotou-se o volume deslocado 
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como (Vp). Diante dos dados obtidos encontrou-se o volume dos vazios (Ve) e 
realizaram-se os cálculos de porosidade equação.  
 

𝜀 = 𝑉𝑒/𝑉𝑇                                                                              (2)  
 
Onde 𝑉𝑒 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑝. 

 
2.2. Modelamento matemático com variação da porosidade 
 
No modelamento da equação (1.9) observou-se que não foi considerada a 
porosidade do leito que segundo os resultados dos testes de integridade do meio, 
varia com o tempo. Este fenômeno provoca um desvio entre os resultados práticos e 
teóricos que deveriam ser levados em consideração. Logo, propõe-se um 
remodelamento matemático, em que se insere a porosidade do leito em função do 
tempo de contato com o reagente lixiviante para ajustar o valor do volume das 
partículas em contato com o fluido, como mostra a equação. 

 

𝑞𝑒𝐶0(𝑆) − 𝑞𝑠𝐶1(𝑡) = [(1 − 𝜀(𝑡))𝑉]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
                                    (2.1) 

 
Trabalhando-se esta equação chega-se a:  
 

𝐶1(𝑡) = 𝑎 𝐾[1 − 𝑒
−

𝑏𝑡

[(1−𝜀(𝑡))]]                                        (2.2) 

 

Onde 𝑏 =
1

ɕ
. No qual a porosidade varia com o tempo. Os ensaios demonstraram 

que a tal variação se desenvolve conforme a seguinte função exponencial: 
 

𝜀(𝑡) = 𝜀0 − 𝐴[
1−𝑒−𝐵𝑡

1+𝑒−[1−𝐵𝑡]2]                                          (2.3) 

 
Onde A e B são constantes de ajuste e dependem de propriedades físicas 
intrínsecas do minério. Essas constantes podem ser determinadas através do 
Método dos Mínimos Quadrados para funções não lineares ou graficamente. O 
melhor resultado obtido foi: A = 0,3 e B = 0,0275. A equação (2.2) prediz o 
comportamento da concentração na extração de cobre em função do tempo de 
contato, considerando-se a variação da porosidade. O cálculo é realizado por 
interação, a cada intervalo de tempo é calculado primeiramente a porosidade 

𝜀(𝑡)que depois é inserida na equação (2.2) para calcular a concentração do licor. 

 
  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Testes de integridade e porosidade 
 
O teste de integridade demonstrou que o cobre oxidado aglomerado sofre 
desintegração. Após 17 min a amostra se mostrava totalmente alterada quando 
submergida na solução ácida. Esses resultados indicam baixa resistência do 
material aglomerado quando submetido ao agente lixiviante H2SO4, tal fato ajuda a 
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compreender a diminuição da porosidade com o tempo, uma vez que ocorre o 
preenchimento dos espaços vazios pelas partículas finas. 
 
3.2. Influência da porosidade no modelo matemático 
 
Utilizando-se o modelo matemático devidamente ajustado, fez-se uma comparação 
entre os valores da porosidade prática com a teórica, demonstrados na tabela (1): 

 
Tabela 1. Comparação da porosidade prática e teórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tabela 1 mostra que ocorre uma redução gradativa no valor da porosidade com o 
tempo de contato com o agente lixiviante. É possível perceber ainda que a partir de 
120 minutos o valor da porosidade se mantêm constante. 
 
Para uma melhor visualização dos dados da tabela 2, os resultados foram plotados 
para a obtenção das curvas da porosidade prática e teórica, como mostra a figura 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Curva prática e teórica da porosidade na cinética de extração do cobre oxidado e 
aglomerado. Fonte: Autor. 

 
Na figura 2, pode-se verificar que o modelo se mostrou adequado para a prescrição 
do comportamento teórico da porosidade, uma vez que os pontos da curva 
coincidem com os resultados teóricos. No tempo de 80 minutos a curva teórica não 
condiz com prática, esse desvio deve-se a dificuldade de desintegração do minério 
britado, pois neste ponto o minério aglomerado fino desintegra-se totalmente do 
britado e o britado por ser mais resistente demora a se desintegrar. 

 

Tempo de filtragem (min) Porosidade prática Porosidade teórica 

0 0,614 0,614 
20 0,581 0,577 
40 0,5 0,503 
60 0,425 0,423 
80 0,405 0,369 

100 0,349 0,341 
120 0,321 0,327 
150 0,321 0,319 
180 0,321 0,319 
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A seguir apresenta-se os resultados gerados anteriormente por CARVALHO (2014), 
que propôs um modelo sem a inserção da porosidade, em comparação com o 
modelo a partir da inserção da função de porosidade, com coeficientes de ajuste A = 
0,0074 e B = 0,083, tem-se a Figura 3. 
 

 
Figura 3. Curva teórica e experimental da cinética de extração do cobre oxidado com e sem 

inserção da porosidade. 

 
Os resultados gerados na Figura 3 indicaram que a curva do modelo com variação 
da porosidade obteve resultados mais aproximados, praticamente sobrepôs a curva 
experimental. Isto mostra que a porosidade é uma das variáveis que mais 
influenciam no processo de lixiviação em colunas e em pilhas. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados dos ensaios práticos para a porosidade do minério aglomerado 
quando submetido ao agente lixiviante, indicaram que houve uma diminuição 
contínua do seu valor com o tempo de contato com o fluido.  
 
Devido a desintegração das partículas em contato com o líquido lixiviante, o 
comportamento dos valores de porosidade mostrou ter um perfil exponencial. A 
partir de certo tempo, a porosidade tende a um valor constante.  
 
A inserção da porosidade no modelo um termo variante na cinética de extração do 
cobre oxidado, ajustou o modelo e produziu resultados mais apurados, mais 
próximos dos resultados experimentais.  
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