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A mina de cobre do Salobo tem uma variação mineralógica elevada formando quatro 
tipos de litologias distintas sendo elas: xisto magnético (XMT), biotita xisto (BDX), 
granada xisto (DRGX) e granito milonito (GR/ML), e os mesmos apresentam 
desempenhos variados na usina. Portanto se faz necessário uma caracterização 
mineralógica com grau de assertividade elevada, para tal, foi desenvolvido o 
procedimento de analise através de difração de raios-X (DRX), com o equipamento 
D2 PHASER. Foi realizado analises modificando os seguintes parâmetros: abertura 
da fenda, altura da faca, tipo de soller, ângulo inicial e final, tempo de step e tipo de 
preparação das amostras, com o objetivo de obter um difratograma com um menor 
ruído no background para analise através do software Difract.EVA, de forma  
eficiente com desempenho semi-quantitativo aprimorado para as amostras de 
alimentação, concentrado e rejeito. 
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ABSTRACT 

The Salobo copper mine has a high mineralogical variation, forming four distinct 
types of lithologies: magnetic shale (XMT), biotite shale (BDX), shale granite (DRGX) 
and granite milonite (GR / ML) Performance at the plant. Therefore, a mineralogical 
characterization with a high degree of assertiveness is required. An X-ray diffraction 
(XRD) analysis procedure was developed with the D2 PHASER equipment. Analyzes 
were performed modifying the following parameters: opening of the slit, knife height, 
soller type, initial and final angle, step time and sample preparation type, with the 
objective of obtaining a diffractogram with a lower background noise for analysis 
Through the Difract.EVA software, efficiently with improved semi-quantitative 
performance for feed, concentrate and tailings samples. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A mina do Salobo, da empresa Vale, está localizada em Marabá, estado do Pará, 
iniciou suas operações em 2012. Esta possui uma reserva estimada de 1,2 bilhões 
de toneladas com teores de 0,76% de cobre e 0,56 g/t de ouro (para um cut off de 
0,3% de cobre equivalente) (relatório MRMR 2016). 

 
O minério de cobre é basicamente calcocítico, com pequena presença de bornita e 
calcopirita. A usina do Salobo processa 78.000 toneladas de minério de cobre por 
dia e está projetada para uma produção superior a 470.000 toneladas de 
concentrado de cobre por ano. O fluxograma de processo é apresentado na Figura  
1. 

 
Figura 1. Fluxograma de processo da usina do Salobo 

 

O domínio geológico da mina do Salobo e composto de rochas encaixantes: Rochas 
não mineralizadas ou mineralizadas abaixo do teor de corte da Mina, onde o minério 
está encaixado (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Principais unidades e propriedades diagnósticas 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

Imagem da cava da mina demarcando o xisto, diabasio, milonito e saprolito ( Estéril) 
(Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Principais unidades e propriedades diagnósticas 

 
A geologia da mina tem como minério principal os Xistos que a é a rocha hospedeira 
do Salobo. As principais mineralogias encontradas são Biotitas Xisto/BDX, rocha 
pobre em magnetita (<10%) com o minério dominante: biotita e granada. Foliação 
bem desenvolvida. Teores de Cu e Au mais baixos (média: 0.58% e 0.3 g/ton.). 

 

A Granada Grunerita Xisto/DGRX, rocha pobre em magnetita (<10%). Mineralogia 
dominante: granada e grunerita. Rocha Isotrópica a parcialmente foliada, com teores 
de Cu e Au mais baixos (média: 0.52% e 0.22 g/ton.). 

 
O Xisto Magnético/XMT, rocha rica em magnetita (>10%) tem a estrutura maciça, 

localmente bandada e apresenta teores de Cu e Au elevados (média: 1.08% e 0.71 
g/ton. (Figura 4). 

 

  

 

Figura 4. Amostras de BDX, DGRX e XMT. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 



Devido à grande complexidade de caracterização das amostras de pó de perfuratriz 
a equipe de desenvolvimento de processo e geometalurgia desenvolveu uma 
metodologia que possibilitasse a identificação das principais litologias através da 
difração de raios – x. 

 

BDX Biotita Xisto são rochas que representam a maior parte do corpo mineralizado 
da mina do Salobo. Com granulometria média a grossa, foliação bastante evidente 
constituída basicamente por biotita (principal marcador da foliação). Os sulfetos são 
finos, ocorrem disseminados e em poucos casos em veios (Ver Figura 5). 

 
Os XMT’s apresentam significativas quantidades de magnetita (por vezes superiores 
a 10%), são os principais hospedeiros de ouro e dos sulfetos de cobre (calcocita, 
bornita e calcopirita). Normalmente o XMT apresenta estrutura maciça, alta 
densidade, por vezes levemente foliado (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Imagem de rocha com aspectos BDX e XMT 

 
DGRX-Granada Grunerita Xisto são rochas dominantemente maciças, localmente 
foliadas, entretanto os aspectos estruturais e texturas variam conforme o conteúdo 
mineralógico, de tal ordem que os tipos rochosos com predomínio de almandina e 
grunerita apresentam-se isotrópicos a pouco foliados e com textura granoblástica a 
nematoblástica. A composição mineralógica essencial consiste em almandina e 
cummingtonita-grunerita, com subordinada magnetita, hematita, ilmenita, biotita, 
quartzo, clorita, turmalina e allanita. 

 

GR/ML-Quartzo Milonito possuem coloração cinza-esbranquiçada e raras 
tonalidades verdes e até avermelhadas, onde estão presentes óxidos de ferro, 
granulometria média a fina, foliados, e são compostos por quartzo (75% em média), 
moscovita, sericita, silimanita, clorita. 

 

Esses tipos litológicos ocorrem normalmente nas imediações de importante zona de 
cisalhamento frágil, interpretado como conduto para as soluções hidrotermais, na 
borda sul do depósito (Ver Figura 6). 
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Figura 6. GR/ML-Quartzo Milonito 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A importância da caracterização mineralógica é primordial para o desempenho do 
minério na flotação, pois como podemos verificar na imagem abaixo existem 
ocorrências distintas em relação aos aspectos do minério na flotação. 

 

O ensaio da Rougher-01 em bancada evidencia nos primeiros 30 segundos as 
principais características do minério do Salobo (Ver Figura 7) 

 

Figura 7. Teste de flotação em bancada 

 
A determinação mineralógica por difração de Raios- x é de extrema importância para 
identificar os ângulos difratados trazendo informações relativas ao retículo cristalino 
dos minerais encontrado nas amostras, com o objetivo de definir os parâmetros da 
análise de acordo com as características do Litotipo. 

 
A estrutura cristalina é a forma como estão espacialmente ordenados os átomos ou 
moléculas que o constituem (ver figura 8). 



 
Figura 8. Estrutura cristalinas dos principais minerais da planta do Salobo 

 
Para melhor desempenho do equipamento no momento da análise das amostras foi 
alterado os parâmetros para atender a mineralogia do Salobo, por exemplo: 
tamanho da fenda (se a fenda é muito estreita, a intensidade do feixe incidente pode 
ser insuficiente para produzir boa intensidade), ângulo inicial e final e tempo por step 
para as amostras de alimentação, concentrado, rejeito e geometalurgia. 

 

 
Tabela 1. Parâmetros revisados para atender as amostras do Salobo 

Parâmetros revisados para as amostras do Salobo 

Parametros Antes do metodo Depois do metodo 
Detector show 

detector properties 

 

0,17 
 

0,18 

Ângulo Inicial 10° 5° 

Ângulo Final 80° 60° 

Tamanho da fenda 1 mm 0,5mm 
 
 

Figura – 9 Fenda de 0,5mm e o detector dos raios - X 

 
 

A preparação das amostras é feita manualmente e devem ser preparadas com 
bastante cuidado para que não ocorram variações nas análises de difração, portanto 
as mesmas são compactadas com cuidado sem apresentar nenhuma ondulação ou 
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sulcos na superfície da zona de leitura da amostra, podendo ocorre variações no 
Background. 

 
A Figura 10 mostra a pastilha com o pó pulverizado sendo compactado para análise 
no DRX. 

 

Figura – 10 Porta amostras de pó / D2 PHASER 

 
4. METODOLIGIA DE AVALIAÇÃO PARA OS LITOTIPOS DO SALOBO 

 

Figura – 11 Xisto Magnético/XMT – Teor de magnetita > 10% identificado pelo DRX 

 

Figura – 12 Biotita Xisto/BDX Teor de magnetita < 10%, Biotita > Almandina e Quartzo 



 

 
Figura – 13 Granada Grunerita Xisto/DGRX - Teor de magnetita < 10%, Almandina > Biotita e 

Quartzo. 
 

Figura – 14 GR/ML- Granito / MilonitoTeor de Magnetita< 10% Quartzo > Biotita e Almandina 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Devido à complexidade mineralógica do Salobo se faz necessário a caracterização 
litológica e quantificação dos principais minerais (Sulfetos de Cobre, Deletérios e 
associações. Este trabalho foi iniciado no Salobo com o objetivo de aprimorar a 
caracterização mineralógica para estudos do processo e aumento dos índices de 
produção. 

 

O Estabelecimento dos parâmetros de análise no equipamento D2 PHASER através 
de difração de raios-X (DRX) proporcionou uma caracterização mineralógica com 
grau de assertividade elevada, importante para os controles e analises do minério 
heterogêneo do Salobo. 

 

A evolução dos parâmetros proporcionou a redução do tempo de analise em 42%, 
antecipando a entrega dos resultados e a varredura das amostras se mostrou mais 
eficiente diminuindo o ruído na intensidade dos raios – x detectados pelo DRX Como 
demonstrado nas figuras 11, 12, 13 e 14. 
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