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O mineral talco é um filossilicato de magnésio hidratado cuja fórmula química é Mg 3 Si 4 0 10 (0H)4. As suas
principais aplicações estão na industria cerâmica, de inseticidas, cosméticos, tintas, têxteis, borracha e papel. Os
principais fatores que determinam a aplicabilidade do talco para diferentes usos são: granulometria, composição
química, mineralogia e alvura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de rochas portadoras do
mineral talco, que ocorrem numa região re lativamente próxima ao Quadrilátero Ferrífero, no Estado de Minas
Gerais. Uma grande parte dessas reservas são talcos considerados de qualidade inferior em função da contaminação
por minerais escuros. portadores de ferro. Esses minerais conferem ao talco uma coloração creme a amarelada. Esses
minérios são rejeitados por não apresentarem as qualidades exigidas pelo mercado que tem se tornado cada vez mais
ex igentes. O presente trabalho apresenta uma caracterização de três amostras de minério de talco provenientes do
município de São João Dei Rei, MG. As amostras estudadas podem ser consideradas representativas dos diferentes
tipos de minério que ocorrem nessa região. A caracterização compreendeu a realização de análise química por
fluorescência de raios-X e mineralógica por difração de raios-X. Testes de alvura foram também realizados num
equipamento que se baseia na determinação do fator de refletância. A calibração do espectrofotômetro marca
Photovolt foi realizada utiliza ndo como padrão 100% de alvura o sulfato de bário (Ba S0 4) pró-análise. Os
resultados para as três amostras denominadas por talco branco, Tb, talco creme, Te e talco amarelo, Ta, mostraram
que as principais impurezas se acham fina mente disseminadas estando associadas a minerais portadores de ferro ,
titânio e cromo. Esses resultados apontaram para diferentes rotas de beneficiamento, dentre elas a separação
magnética, flotação e lixiviação.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O talco é um mineral da classe dos filossilicatos apresentando na sua estrutura cristalina o magnésio sendo a
sua fórmula, Mg 3 Si 4 0 10 (0H) 4 (Klein,2002). Na indústria as suas principais aplicações são nas cerâmicas, inseticidas,
cosméticos, tintas, têxteis, borracha e papel. Os principais fatores que determinam a aplicabilidade do talco para
diferentes usos são: granulometria, composição química, mineralogia e alvura.
Nos últimos anos o mercado do talco tem exigido um controle mais apurado do produto. Este fato é
decorrência de exigências mais severas com relação aos produtos acabados; um bom exemplo é o talco utilizado em
cosméticos.
A mineração do talco no Brasil é feita, em geral, por empresas de pequeno porte. Não se verifica,
praticamente, nenhum beneficiamento no talco extraído, já que na maioria das vezes é vendido "in natura", sem
condições de atender às especificações mais rigorosas. O mercado consumidor fica, dessa forma, praticamente
restrito à cerâmica e inseticidas.
As principais minerações de talco no Brasil ficam localizadas nos estados de Minas Gerais, Bahia, São
Paulo e Paraná. A produção brasileira tem apresentado nos últimos anos uma tendência de crescimento. O estado de
Minas Gerais é o um grande produtor de diversos tipos de talco sendo apenas suplantado na produção de talco
cosmético pelo Estado da Bahia. O estado do Paraná é também seu concorrente na produção de talco cerâmico. Uma
grande parte das reservas de talco do estado de Minas Gerais são talcos considerados de qualidade inferior em função
da contaminação por minerais escuros, portadores de ferro . Esses minerais conferem ao talco uma coloração que
varia de creme a amarelada. Esses minérios são rejeitados por não apresentarem as qualidades exigidas pelo mercado
que tem se tomado cada vez mais exigentes.
Considerando que os fretes tendem a se tomar cada vez mais onerosos, face aos constantes majoramentos
dos combustíveis, verifica-se que os produtores localizados nas regiões mais afastadas dos grandes centros
consumidores têm a necessidade de oferecer um minério de excelente qualidade, de modo a poder competir com
aqueles produtores que, beneficiados pela menor distância, podem poder oferecer o produto a preço mais barato.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de diferentes tipos de talco que ocorrem na área
desse alvará de pesquisa. Em função das exigências do mercado, o estudo envolveu também o desenvolvimento de
um processo de beneficiamento que permita melhorar a características do talco da região de São João De! Rei e
proximidades. O objetivo do beneficiamento seria o de melhorar as características do talco de modo a tornar mais
amplo o seu campo de aplicação e mais nobre o seu aproveitamento pelas industrias. Para atingir esse objetivo foram
feitos um estudo de caracterização tecnológica e ensaios preliminares de beneficiamento em bancada. A importância
desse projeto é que essa região apresenta reservas significativas desse bem mineral que ainda não foram totalmente
avaliadas. Sua localização estratégica perto dos grandes centros consumidores do país (São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Belo Horizonte), poderá torná-la um importante centro produtor desse bem mineral o que contribuirá
em muito para o fortalecimento econômico da região.
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DESENVOLVIMENTO

Com base nos trabalhos de pesquisa mineral desenvolvido na área localizada na região de São João Dei Rei,
MG, foram selecionadas 03 amostras coletadas em poços e furos de sondagem. Cada amostra pesando
aproximadamente 300 kg foi devidamente identificada, de acordo com a sua procedência As três amostras foram
classificadas através de observação do seu aspecto físico e visual em três tipos característicos: talco amarelo, Ta,
talco creme, Te e talco branco, Tb. A preparação individual de cada amostra para os estudos de caracterização
envolveu inicialmente fragmentação em britador de mandíbulas onde os fragmentos de rocha foram reduzidos abaixo
de 1/4 de polegadas. Depois de fragmentadas cada amostra foi homogeneizada e quarteada. Uma metade de cada
amostra, pesando aproximadamente 150 kg, foi separada e reservada. As outras metades foram reduzidas abaixo de
1,0 mm, em um moinho de rolos. Na seqüência elas foram homogeneizadas e sofreram quarteamentos sucessivos
para a obtenção de amostra de aproximadamente lükg cada. Uma fração da amostra de talco branco, Tb, foi
selecionada para catação manual onde os fragmentos maiores, livres de quaisquer contaminantes foram separados.
Uma amostra de 10 kg de cada tipo de talco foi selecionada aleatoriamente. Nessas amostras foram concentrados
todos os estudos de caracterização. Dessa preparação resultaram 04 amostras: a amostra AM-O 1, representando o
talco branco mais puro, a amostra AM-02 representando o do talco branco normal, Tb a amostra AM-03
representando o talco creme, Te. Uma quarta amostra, AM-04 foi obtida de um concentrado de flotação realizados
em uma amostra de talco creme. A amostra AM-05 representa o talco amarelo, Ta.

RESULTADOS

Tabela 01 --Composição química das amostras de talco
AM-01

AM-02

AM-03

AM-04

AM-05

5,74

4,60

4,68

4,53

4,78

Si02

57,50

62,99

62,18

62,66

61,00

MgO

31,56

29,09

29,17

29,16

29,76

Fe203

1,26

2,90

3,10

3,02

3,16

Al203

3,70

0,16

0,61

0,37

0,79

C aO

0,05

0,20

0,14

0,16

0,28

Cr203

0,07

0,03

0,08

0,06

0,18

MnO

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

Ti02

0,11

0,01

0,02

0,02

0,02

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PF

Soma

Os estudos preliminares de caracterização compreenderam a realização de análise química por fluorescência
de raios X e, mineralógicas, por difração de raios X. Essas análises são apresentadas respectivamente nas Tabelas O!
e 02.
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Tabela 02 - Caracterização mineralógica por difração de raios X das amostras de talco.

AM-01
talco -A
clarita -P

AM-04
AM-03
AM-02
talco -A
talco -A
talco -A
clarita -P
clarita -P clarita -P
goethita -T goethita -T goethita -T

AM-05
talco -A
clarita -P
tremolita -P
goethita -T

legenda
A -abundante
M -medianamente
abundante
P -pouco abundante
T -traços

Nas cinco amostras os principais minerais encontrados foram o talco, Mg 3Si40,o(0Hh a clorita,
Mg3 Si 40 10(0H)2.Mg3 (0H) 6 , a goethita, HFe0 2 e a tremolita, Ca2 Mg4Si 8 0n(OH) 2 . O mineral tremolita que é um
contaminante para as aplicações mais importantes do talco só foi encontrada associada ao talco amarelo, Ta. Em
geral, o teor de ferro, é alto. É igual ou superior ao valor de I ,26% que foi o teor de ferro encontrado para a amostra
de talco branco selecionado, AM-01. Os teores de ferro observados tanto para o talco branco natural (Fe=2,9%)
quanto para o talco branco, selecionado (Fe=l ,26%) podem estar associados a duas fontes. Além de presença de
minerais portadores de ferro como a goethita, detectada na amostra, AM-02 , a clorita pode, ser, também, um mineral
portador de ferro na forma do íon ferroso ou férrico (Dana, Hulrbut, 1976). Esses íons podem, ocasionalmente,
substituir o magnésio na rede cristalina da clorita.
Testes de alvura foram também realizados para todas as cinco amostras no Photovolt. O Photovolt baseia a
determinação da alvura no fator de refletância intrínseco determinado no comprimento de onda efetivo de 457 nm.
Os resultados de índice de alvura são apresentados na Tabela 03. A calibração do aparelho foi realizada utilizando
como padrão equivalente a 100% de alvura o sulfato de bário (BaS0 4) pró-análise.

Tabela 03 - Determinação do índice de alvura das amostras de talco

Amostras
Brancura 3 filtros (%}
Filtro azul
Filtro verde
Filtro âmbar
OBS. Sulfato de bário

AM 01

AM02

85,0
87,0
87,0
88,5
87 o
88 5
~adráo de branco.

AM03

AM04

AMOS

81,5
85,0
85 5

82,5
86,0
86 o

77,5
84,5
86 o

Baseado nos resultados de caracterização química, mineralógica e alvura, com exceção da amostra AM-05 ,
o talco amarelo, Ta, todas as outras quatro amostras podem ser empregadas nas industrias cerâmicas, inseticidas,
tintas e borracha. Para tanto devem ser beneficiados para atender às exigências impostas. Para a maioria das
aplicações os teores de Fe 20

3

e Ah0 3 nas cinco amostras estudadas estão acima dos níveis permitidos. Para as

aplicações mais nobres, o beneficiamento deve visar a eliminação do ferro e terá como reflexo direto o aumento do
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índice de alvura. Na maioria das aplicações mais nobres a alvura deve apresentar valores superiores a 84%. O talco
amarelo, Ta, poderá vir a se aplicado, sem restrições, pela indústria cerâmica. Entretanto, nesse tipo de aplicação o
produto não atingirá um bom preço no mercado. Com relação ao índice de alvura, tanto o talco branco selecionado,
AM-01 quanto o talco branco natural, AM-02 podem vir a ser utilizados em algumas aplicações nobres, como na
indústria de tintas e borracha.
Com base nesses resultados foi decidido aprofundar mais os estudos de caracterização com o objetivo de
avaliar quais seriam os possíveis contaminantes e seu grau de associação com cada um dos três tipos de talco, Tb, Te
e Ta. Esses estudos foram realizados através de análise das amostras num microscópio eletrônico de varredura
(MEV).

Análise No Microscópio Eletrônico De Varredura (Mev)

A microscopia eletrônica de varredura (Chescoe, Goodhew, 1989) é uma técnica que vem sendo muito utilizada em
estudos de caracterização. O seu sucesso está associado ao fato dela poder ser aplicada na análise de diversos tipos
de materiais sólidos, e por apresentar, em relação a outras técnicas, uma série de vantagens. As mais proeminentes
são sua alta resolução espacial, que permite a aquisição de imagens bem definidas, e o fato de efetuar, ao mesmo
tempo, determinações (qualitativa e semi-quantitativa) da composição química de partículas que, às vezes,
apresentam diâmetros da ordem de poucos micrômetros. O material pode, portanto, ser analisado ao tempo da
aquisição da imagem, propiciando, assim, a correlação estreita entre a composição química e morfológica da
amostra. No MEV, o material é analisado in situ, pela microssonda nele contida, recorrendo-se a seções polidas, de
modo que ele pode ser considerado uma técnica não destrutiva. Trata-se, portanto, de uma técnica de grande
eficiência, que associada a técnicas de análise de imagens, propicia a obtenção de um considerável contingente de
informações químicas e de associações tisicas entre as diversas fases presentes em uma amostra . Acrescenta-se a
isso, que todas essas informações podem ser processadas em um curto intervalo de tempo.
Na Figura I é apresentada uma imagem de varredura, obtida de uma seção polida preparada especificamente
para ser examinada pelo MEV. Essa seção polida foi preparada para uma amostra do talco branco, Tb. O material da
amostra foi classificado entre as peneiras de 65# e 100#, cujas respectivas aberturas são de 2lOJ.lm e 150J.lm. A figura
OI apresenta a micro grafia de um grão bastante representativa das partículas examinadas.
Nas imagens de varredura, a luminosidade apresentada pelo grão ou por uma de suas fases é proporcional ao
número atómico dos elementos constituintes da fase ou do grão. Dessa forma quanto mais clara a fase, maior o peso
atómico dos elementos constituintes. Através da microssonda eletrônica, foram analisadas, alternadamente, as
diferentes fases, (regiões claras e escuras) da amostra em questão. Na Figura Ol

o grão constituído

predominantemente por talco, representando pela fase de coloração cinza apresenta na sua porção central
contaminações de fases contendo elementos mais pesados. Conforme apresentado na Tabela 04, as análise semi
quantitativas pontuais, por fluorescência de raios X, dessas regiões, mostram que a fase mais clara encontram-se
predominantemente o elemento cromo (Cr) o ferro (Fe) e em menores concentrações o zinco (Zn) e o alumínio (AI).
A fase cinza é composta predominantemente por talco.
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F igura 01 - Micrografia de uma partícula de talco branco Tb apresentando na região central, mais clara,
contaminantes portadores dos elementos Fe, Cr e Zn.

Tabela 04 - Composição das fases cinza e clara num grão da amostra de talco branco, Ta.
Composição da fase cinza

Elemento
Mg
Si
Cr
Fe
Soma

Composição da fase clara
Elemento
Zn
Mg

%em eeso

26,88
64,82
0,25
8 05

AI
Si
Cr
Fe
Soma

100,00

% em eeso

7,44
0,95
6,71
1,94
57,38
25 58
100100

.

Na Figura 2 é apresentada, também a imagem de varredura, obtida de urna seção polida preparada para a
amostra de talco creme, Te. As condições de preparação foram as mesmas da de talco branco, isto é, o material foi
classificado entre as peneiras de 65# e 100#, cujas respectivas aberturas eram de 2l01J.ID e 150J!m.
Pode-se observar que no talco creme, Te, o grau de contaminação da partícula por minerais portadores de
ferro (Fe), e cromo (Cr), e zinco (Zn) conforme apresentado na Tabela 04 é bem mais elevado. Observa-se que o
grão de talco se acha associado com um número muito grande de minerais acessórios. Esses minerais acessórios
(fase clara) apresentam na maioria tamanho é inferior a 20 11m.
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Figura 02: Micrografia de uma partícula de talco tipo Te apresentando na região mais clara, central concentrações de
contaminantes portadores de Fe, Cr e Ti.

Conforme mostrado na Tabela 05, podemos observar na fase cinza a presença de elementos como o
alumínio, e o titânio, indicando a possibilidade de associações do talco com outros silicatos como, por exemplo, a
clorita onde o alumínio e o ferro podem substituir o magnésio na rede cristalina. Com relação a fase clara, os
principais componentes são cromo (Cr) e ferro (Fe). Em menores proporções podemos observar o zinco (Zn),
alumínio (AI) e o titânio (Ti) .

Tabela OS: Composição das fases cinza e claras num gr ão da amostra de talco creme, Te.
Composição da fase cinza

Elemento
Mg
AI
Si
Cr
Fe
Ti
Soma

Composição da fase clara
Elemento
Zn
Mg
AI
Si
Cr
Fe
Ti
Soma

%em eeso

25,25
11 ,52
50,50
0,07
12,41
o 25
100100

%em eeso

3,43
0,20
6,98
1,17
55,44
32,68
o 10
100100

A Figura 03 apresenta a micrografia do talco amarelo, Ta. Como na amostras talco creme, a fase cinza
apresenta composição semelhante à apresentada na Tabela 05 mostrando também a presença do mineral clorita. Foi
observado também a associação com quartzo devido ao alto teor d silício, (>98%) em algumas regiões. A figura
mostra também associações do talco com quartzo. Com relação as fases claras, estas representam áreas bem maiores
ricas em ferro Titânio (Ti), ferro (Fe), e cromo (Cr).
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Figura 04 - Micrografia de uma partícula de talco tipo Ta apresentando nas regiões 6, 7 e 8 concentrações de
contaminantes ricos em ferro (Fe) e cromo (Cr). Nas regiões 9 e 11 são identificadas associações do talco com
quartzo.

CONCLUSÕES

Os resultados de caracterização do talco da região de São João Dei Rei mostraram que existem
predominantemente, três tipos característicos de minérios. O talco branco, Tb, que através de cataçào e seleção
manual pode atingir qualidade para ser utilizado numa gama ampla de aplicações industriais. Os outros dois tipos de
talco, o talco creme Te e o talco amarelo, Ta, apresentam um grau mais elevado de contaminações principalmente
por minerais portadores de cromo (Cr) e ferro (Fe). O beneficiamento desses dois tipos de minérios de talco Te e Ta
deve ser voltado principalmente para a eliminação dos minerais portadores de ferro e cromo. As rotas possíveis de
processamento apontam, portanto em direção, à separação magnética, a flotação e a lixiviação.
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