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RESUMO 

O presente trabalho reporta uma série de estudos executados cm escala de laboratório (caracteri zação. atrição, 
deslamagem. flotação e alvcjamento químico) com amostra de minério de talco denominada IT A~J, rrovcnicntc da 
mina Armando, situada no Distrito de ltaiacoca, Município de Ponta (Jrossa- PR. Ta is estudos objctivaram avaliar a 
viabilidade técnica de se aumentar o grau de a lvura da amostra, permitindo a sua utili 7.ação cm usos mai s nobres. 
Panindo-sc de um l'tm ofminc'com alvura de 49% (ISO) foi possível a tingi r alvuras da ordem de 54%, ( ISO) somente 
através de operações unitárias de atrição (visando à desagregação da fraçàu granu lométrica ultralina) seguida de 7 
etapas sucessivas de dcs lamagem cujo produto I(, i submetido a uma etapa de !lotação. 
A flotaçào direta do talco com querosene em pH moderadamente alcalino foi capaz de gerar concentrados com alvuras 
variando entre 76 c XO% (ISO) acompanhados de recuperações cm massa da ordem de 2X-33'%. O melhor desempenho 
fo i obtido cm pH=9.5 , at ravés do uso de sil icato de sódi o como depressor da ganga silicatada (quartzo. caulinita. 
tremolíta c clo rita) c tlotanol D-14 ou óleo de pinho como agen te espumante. Das variáveis estudadas no processo de 
llotaçào. apenas a aeraçào c o pH se mostraram capazes de influenciar signi ficativamcntc o desempenho do processo. O 
alvejamento químico do concentrado da fl o taçào !{li capaz de elevar a al vura do ta lco a va lores na fa ixa de X2 a Xó% 
(ISO), dependendo do tipn de agente red ut or adotado: ditionito de sódio. alum inin metálico c S0

2 
ou zinco metálico c 

so,. 
O alvejamento executado com dilíonito de sódio apresentou os concentrados com maior alvura (até X6%, ISO). além de 
se mostrar menos sensíve l a variações na magnitude das principais variávei s de processo testadas (dosagem de agente 
redutor, pH , tempo de a lvcjamcnto e % de sólidos). 
o a lvejamenlo utili ztmdo alumínio c zint:o mct ~ilicus com adição de so2 apresentaram meno r capacitladc de 
a lvcjamcnto associada a um processo de a lvcj amcnto m[li s sens ível a allcraçôes na magn itude das variá ve is de processo 
estudadas (dosagem do metal, tempo de alvejamento, 'Yo de sólidos e adição de S0

2
). Existe viabilidade técn ica de se 

purificar a amostra ITA<t dotando-a de a lvura compatível tom as especificações de mercado para usos mais nobres. 

PA LAVRAS CHAVE: Purificação de talco. Flotaçào de talco, Alvcjamcnto químico de talco 
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I. INTRODUÇÃO 

Dispondo de reservas moderadas (da ordem de 117 milhões de toneladas), o Brasil se encontra entre os principa is 
produtores mundiai s de talco, denotando wndições de auto-suliciência sob o ponto de vista quantitativo. Sob o ponto de 
vista qualitativo, o que se verifica~ que o talco brasileiro soll·l.! somente operações elementares dt.! beneficiamento, tais 
como britagcm c moagem, sendo que a maior parte da produção se destina ao uso ccrúmico. 1\ pequena fraçào de talco 
produzida para usos mais nohrcs é proveniente de uma lavra selctiva c, antes de ser comcn..:ial izatla, é submetida apenas 
a uma secagem e moagem (llcrg c Loyola, 19X7 ; Pcreiru, 19XS, Luz et ai., 1990; Martini, 2004). Esta situação rc llete o 
atraso tecnológico Ua mineração de talco no l3rasil: 

(i) A produção de tako se encontra a cargo de pequenas c médias mincradoras que, via de regra. ainda não se 
conscicntizaram dos ganhos que poderiam obter via agregação de va lor (beneficiamento) capaz de adequar a matCria 
prima ús rigorosas csp~.:cilic:.Jçôcs das indústrias que utili ;.am o talco para usos mais nobres; 

(i i) Pou ca tecnologia de hcneliciamento de talco tem sido gerada no 13rasil c difundida junto aos meios 
produti vos com o intuito de melhorar o quadro atual. Uma grande carência de tecnologia e informação faz com qu e a 
p~qucna fraçào de talco produzida para usos mais nobres sej a proveniente de processos rudim~ntares ( lavra se leti va. 
cataçào manual , limpeza primária) c não de usinas de bcncliciamcnto capazes de max imi zar produção c qualidade. 

2. OBJETIVO 
(i) Pesq uisar cm literat ura poss ívei s rotas de bcnclic iamcnto para melhorar a qualidade de um minério especifico 
de talco (ITA-3), dando ênfase à tlotação c alvcjamcnto qui mico; 
(ii) /\plicar cm esca la de bancada tais rotas de hcncticiamento. 

3. AMOSTRAGEM 

A amostra utili zada nos ensaios de beneficiamento é um talco creme denominado ITA-3 , com l8°;;1 de umidade. 
procedente da mina Armando, localizada no município de Ponta Grossa ·- PR, c de propriedade da ltaiacoca S.A. 
Mineração Indústria c Comércio. Foram recebidas cerca de 2t de talco, visando aos estudos de caracterização c 
beneficiamento . Conforme infonnaç<)cs da lt<.~iacoca; na mina Annando ocorn:- prcdominânc i:.~ do ta lco IT A-3. cuja 
participação na massa total do depós ito l() i estimada cm cerca de XO%. Outro tipo de talco produzida na mina Armando 
é deno minado ITA-2. Trata-se de um talco de melhor qualidade que somente c obtido através de lavra se lcti va. Pe la 
amostragem realizada, que licou a cargo da empresa, essa amostra pode ser considerada representativa do minéri o 
a tualmcnte lavrado c comerc ia lizado para ccrfunica. 

4. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA 

Estudos de caracteri zação foram executados cm amostras de talco (ROM) c concentrados de !lotação . Executaram-se: 
(i). Análises químicas para identiticaçào dos elementos traços; 
(ii). Microscópi o óptico para a dctcnninaçào dos mincraís presen tes na amostra: 
(iii). Difraçào de raios- X para a conlinnação de resultados obtidos no item ii . 

Foram realizadas análises químicas, via [unida, do minério de talco lta-3 da mina Armando. para Fe total, SiO,. Fe,0
1
, 

AI , O,, Na, O , K,O. MgO, CaO, c P.F. , bem como análi se scmi -quantitativa através de espectrogratla óptica de cmisscio. 

i\ tabel a I nos mostra o resultado das análises quimicas c a tabe la 11 os resultados da cspcctrogralia óptica de emissão. 

Tabela I -Aná lise química do talco lta-3. 

Com os tos (%) 

SiO, ó3,30 

Fc,0
1 

I ,!>5 

AIO 
:! .\ 

3,20 

Na,O 0,90 

K,O 0,10 

MgO 2 1 ,XO 
C aO 1,05 
P.F. 6,70 
R. I. (cm HCI I: I) 91,7() 

Tabela li- Análise cspcctrognilica do talco lta-3 
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Elementos Hcad Samplc ConccntradofYo) 

Fe 2 2 
/\I 
K 

Mg 
C a 
Na 
Ni 
Mn 
Ti 

2 
<(),03 

010 
0,7 
i\ 

0,01 
0,1 
0.3 

0.7 
{).03 

010 
0,7 

A 
0,01 
0,1 

0,03 

Obs. os t:kmcntos Na..: K ~:stào <.~ha íxo Jo limite li.: Jctcc~<io Jo 

aparcllul. 
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A partir dos result ados da ditraçào de raios X (tabela III), das anúliscs químicas c de exa mes ao microscópio ópti co, foi 
determ inada a compos ição minera lógica do talco cm qucst~1o. A tabel a IV nos apresenta a composição mineralógica do 
ta lco ITA-3. 
Tabela III -Resultados da Difra\·ào de Raios X* 

Amostra( ~ Minerais ldcntilkados 

-I O •I 00 Talco rrcmolita ruartzo 
- I 00 -eoo Talco rrcmolita uartzo 
-400 Talco Trcmolita Quartzo 
Hcad Samplc Talco Trcmolit a Quartzo 
Concentrado de Talco ---------- Quartw 
Flotação 
Rejeito da Fl otaçüo Tremo \ i ta Quartzo talco 

':>\ pare lho de raios X. marca I'IIII.LIPS (40K Vi20mA) 

S. ESTUDOS 0~: FLOT AÇÃO EM BANCADA 

Tabela IV- Composição Mineralógica do talco lta-.l 

Minerais 
Talco 
Quartm 
Caulinila 
Tremo li ta 
Clorit a 
Outros"' 

~x~ cm ncso 
75,0 
9,5 
5 ,() 

5.0 
4,0 

I .5 
1Jirita ()xidada. carhmwto. óx ido t.k· ferro hidratado 

Inic ialmente a amos tra fo i desagregada. cmpo lpada a 4<YY.I de sólidos c suhmct ida ~~ uma a trição a 1200 rpm por um 
intervalo de 15 minut os. Após cs1c cstúg io inicial, a amostra era dcslamada para se (.:Onscguir o descarte da ti-açào 
argilosa. considerados prejudic iais ú tlotaç5o c a alvura do talco. Após a lks lamagcm, eram adici onados reagentes à 
polpa de !lotação, cfctuando-sc o condicionamento que era seguido <k !lotação. Na !lotação, fe z-se uso de di versos 
estág ios roughcr"c l1lcancr:'dcpcndcndo dos resultados tinais que se desej ava ohtcr (cm termos de r~c uperação cm 
massa c alvura do talco). 

Os resultados dos ensaios de tlotaçào foram ava liados quanto à recuperação do talco c alvura do concentrado fin a l. Os 
ensa ios tiveram como ponto dc partida as melhores condiçôcs de trabalho investi gadas cm estudos anteriores. Deste 
modo, pôde-se economizar tempo c recursos utilizando-se um estudo t~1torial com as variúvc is sclecionadas c, 
consideradas mais intlucntcs no proce-sso. Tais variãvci s foram estudadas cm 2 ní veis: máx imo c mínimo. As variáveis 
estudadas foram : pH : tempo de condic ionamento (min .): aeraçào da polpa (I I min .): conccntmçüo de reagentes (g I t). 

A pa rt ir dos concentrados de !lotação, tlJram desenvolvidos estudos de a lvcj amcnto, visando à obtcnçào de produtos de 
melhor qualidade. o u seja. com uma maior alvura c, avaliar a inlluência no processo das segu intes va riáveis: pH , tempo 
de li .x iviaçào. 'Yo de sólidos. concentração de rL·agcntcs. Para isso . foram utilizados os seguintes agentes redutores: 

diti onitll de sód io (Na
2
S,04 ). z inco ou alumíni o mctúlico com SO,, objcti vando-se a red ução do ferro tr ivalente (Fct 

a di va lente (Fc1- : forma esta so lúvel c poss ivd de ser retirada na tíltragcm durante a etapa de lixi viaçào. 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os estudos mostraram que a dcsagrcgaçüo c dcslamagcm são fundamentais para liberar a fraçào argi losa c. tlu.:i litar a 
rcmoç~1o das mesmas. Constatou-se LJUC: 
(i ). Usando-se apenas uma dcsla magc m, foi poss ivd ganhar 4 ,7 pontos percentuais de a lvura ISO. Partindo-se de uma 
amost ra com 49,31% de al vura ISO. ohtcve-sc um produto tkslamado com alvura ISO de 53.6'Yo acompanhado de uma 
lama com alvura ISO de S 1.2~). A deslama gcm antes da flotaçüo mostrou-se indi spensável na remoção de materiais 
argilosos e ferru g inosos. prejudici ais à tlotaçiio c ah·ura dos concentrados. 
(ii) . Ut ilizando-sL· 7 etapas de <.h.::s lamagcm. ganharam-se 6.7 pontos percentuais de alvura, obtendo-se um produto 
dcslamodo mais al vo (alvura ISO ~5.X% ) aco mpanhado de lama mai s cswra (al vura ISO ~6,3'%). 

Estes resultados mostram que o procc~so de J cs lamagcm deve ser melhor estudado cm estudos posteriores (planta
pil oto). onde se deverá buscar um compromisso entre a lvura do produto Jcslamado, recuperação de talco c cus tos 
envolvidos nas vári as etapas que se 1ízerem ncccssúrias. 

Dentro do est ratégia de se utili zar um estudo fatorial para plancjamcnto c cxccu\·ão dos ensaios de tlotaç;lo. foram 
rea lizados 16 ensa ios cm duplicata. visa ndo ava liar a inlluência iso lada de cada llll'la das variúvc is de processo 
(sc lceionadas com base cm estudos anteriores) ou ainda a intcraç<Jo entre as mesma s. a saber: acnlÇ~O (1./min), tempo de 
condicionament{) (min). concentração de reagentes (gi·t) c pi I. 

Partindo-se de uma a lvura (ISO) do ROM de 56%. obti veram-se concentrados com al vura (ISO) de até XO'Yo 
acompanhadas de recuperação cm massa de .\5.2%~. Varüí vc is c níveis estudados: 
A: acração (X e 12 llmin.): B: condicionam~nt o (min.) querosene 5-6 min .: tlotanol 2-4 min.: Silicato 2-3 min.: 
C: concentração de reagentes (gltl Silicato (500-600 g/t): Querosene (900-1000 glt) : Flotanol (230-250 g/t). D: pi! (9,5 
c I 0.5): Alv ura (ISO) do ROM : 49J')';, c rotação da célula : 1.200 rpm . Ttab.~. 12 
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Análise da Significância para a Recuperação em massa. Variúvc is c ní ve is estudados: J\ : acraçào (1/min .): B: tempo de 
condicionamento (min.); C: concentração de rcagcnws (g/t); D: pH ('1.5 c I 0,5 ); Alvuras (ISO) : ROM 56'Y.,; Rotação da 
célula de !lotação: 1.200 rpm . Tlah. ·2. 12. 

Dç Üllo, uma análise cuidadosa das variáveis pode trazer importantes subsídios para contprecnsào de sua inlluCnc ia : 
Variável A (Aeraçào da Polpa): Aumentando-se a acraçào na polpa de X para 12 1/min .. a a lvura (ISO) do produto tina! 
fl otado foi prejudi cada. reduzindo-se 0.74 pontos percentuai s. Estes resultados sugerem que uma maior aeração foi 
capaz Uc arrastar mais minerais de ga nga para o concentrado. Este arraste. contudo, parece não ter influenciado de modo 
signillcativo a rct:upcra~ão cm massa da notação tlentro dos limites desta invcstigaçilo. 

Vari ável O (pH da Polpa): Aumentando-se o pfl da polpa de '1 .5 para I 0.5 . a alvura (ISO) do produto flotado foi 
prejudicada. reduzindo-se 1.67 pontos. Estes resultados podem estar relacionados a uma mod ificação da química das 
aminas cm solução. Isto s igni1ica que cm pH mais a lcalinL) a concentração das espécies ionizatlas (de carga positi va ) 
diminui consideravelmente ~..:m rclaç<1o ú conccntr:.H.;ào das (..!S péc ics si.!m carga (não- iónicas). podendo até mesmo 
ocorrer a precipitação de amina sólida. Este tt!nômcno poderia alterar as condições de espuma ideia is para a flotação, 
assim como diminuir a capaciOadc de colcta do agente coktor. Esta hipótese parece ser corroborada pela queda da 
recuperação cm massa cJc 4,55 pontos pc-rct·ntuai s. 

De um n1odo geral, a alvura média obtida na flotaçào foi de 7Xc% c a rccupcraçà(l cm massa de 32c%~. Através dos dados 
fomec idos na tabe las V c VI. pode-se verificar que os concentrados de tal co ,,btidos por !lotação apresentam alvura 
compatí vel apenas pa ra serem comercializados como produtos menos nobres. Para utilização de tais produtos cm 
aplicações mais nobres fe z-se necessário o uso de a lvcjamcnto químico . 

Tah~· a V - 1\nú!!sc- da Si •nifi~o:úrH.:HI 1ara <l Flol:.lJ,:àll Tah~.: la VI - Anúlisç da Si l!nili~ánda para Rccupcra.;ào l' lll massa 

ALI 1\1.2 DM EFI'ITO Te a! Sl(iN R H' I REC2 DM loFFITO Tcal SIGN. 
7X.4 7'! .0 156.0 T ---- --- - J:! A :n.7 6 1,65 T 
7X .7 79, I -0.74 A 2,17 s ."tS A J ],.\ U I A U I NS 
7'!, 7 795 o .. n ll i),l)7 NS J2 .X .\0,2 -0.~ 7 ll O.X7 NS 
79.0 79 ,7 (l.(l(l AB O, IX NS 2!<.4 3 1.9 0.56 1\ll 056 NS 
79,4 7X.X -0,16 (' 0.47 NS .1J.6 .lJ .X -0. 15 c 0,15 NS 
7X.7 75. 1 -0.11 Al' tU2 NS Jh.O _15 .5 1.4X t\C 1.4X NS 
79,9 n.2 0,57 IW I .I>X NS 32. 1 .11.6 0,60 ll(' O.hO NS 
XO,IJ 7X,2 0,4-l A/l{' I ,29 NS 35.2 "·7 0.61 ABC 0.6 1 NS 
77 .') 7X.O - I ,h7 J) 4/JI s :!7,9 32 .X -4.55 o 4.55 
JX,J 7(:1 ,2 -0.19 All 056 NS .1 1.4 26.2 O, I () AD 0.1(1 NS 
77.4 77..1 -0 .54 llll 1,59 NS 29.9 2X.2 13 5 llll I,J5 NS 
75.4 75.7 -0 ,.19 Allll 1,1\ NS J I.X 2X,I J .09 AUil 1.09 NS 
7(1.~ 77.(1 0.44 Cll 1.29 NS 29,5 23.4 -I.XJ ('() I .XJ NS 
76.1 77.3 11.42 A('[) I .24 NS J O.X 24.5 lU! At' ll 031 NS 
7X.5 77,6 0,37 llt' ll 1,()1) 'IS 2X,X 22.0 -0.05 B(' D 0.05 NS 
77.9 7(1.7 -0.23 ABt'll O.l1X NS 33.9 '2 7.6 -0,1 9 AllCD 1),19 NS 

Os conce nt radns de llotação do talco ITA-3 fi.>ram suhmctidos a ensaios de a lvej amcnto. utili zando três rotas disti ntas, 

com dife rentes substâncias capazes de reduzirem o Fc3+ a Fc2 +. existente no sistema: ditionito de sódio. zinco metálico 
com SO, e a lumínio metálico com so,. 
Estudando él influênc ia das variávei s sclcc ionadas c consideradas mais importantes no branqueamento do talco, foi 
elaborado um es tudo l~itürial com 4 vuriávc-is a doi s ní veis . totalizando I ó ensaios que tOram réplicados. A avaliação 
dos resultados f(,i rea lizada detcnninando-se a al vuru dos produtos al vejados. c construindo-se o a lgoritmo de Yates da 
consistência. Em seguida. avaliou-se a si gnilicánci a das variáveis selecionadas a um grau de contiahilidade de 95%, 
aplicando-se o teste T de Studcnt. A equação estatística explicita c erro de ajustagem utilizada foi a seguinte : 
Y cb 1 + L b, X, I· L b,, X,, ± C; onde h 1 'fral (I) ; I b; X; =efeitos principai s significativos; L b,, X,, =efe itos de 
interaçõcs significati vos: {' ""rro de ajuste . Os coc ficicnJcs h ,_ b; c b., são dados por DMi2. onde DM é desvio médio. 

Ensaios de Branqueamento usando Ditionito de Sódio: 
Foram realizados 16 ensaios cm dupl icata com ditionito de sód io (Na2S:?O.d. As variáveis estudadas c ní vei s são 
apresentadas a seguir: 

Variáveis 

massa de ditio nito (kg/t) 
tempo de rcaçào (min.) 
'%de só lidos 
pH 

Tabela VIl Vari il vcis estudadas c ní veis 

nívd inferior 

I ,5 
30 
20 
3.5 
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nível superior 

2.5 
60 
30 
5.0 
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Nos ensaios de branqueamento , a amostra fo i colocada cm forma de polpa num bcckcr. O ditionito de sód io fo i 
ad icionado na polpa c controlado o pH com itc ido sulfúrico. para o valor desejado. A polpa fo i agitada com 80 rpm até o 
lcmpo previsto. sendo pos tcriorml.!ntc filtraUa , secada cm estufa c determinada a a lvura do produto li na L 
Os resultados obtidos nos ensa ios de hranqucam..:nto do talco ITA-3. quando foi usado ditionilo de sódio no estudo 
fatoria L O uso de ta l reagente foi capaz de proporcionar a lvuras tinai s da o rdem de l\6% ( ISO), Tabe la V III. 
Variáveis c níveis estudados : 
A: massa de Diti onito de Sódio ( I .5 c 2,5 kg/t) ; 13: tempo de rcaçào (30 c óO min. ); C:%, de Sólidos (20 c 30): D : pH 
(3.5 c 5,0): Alvuras (ISO): ROM 49,3% c Concentrado de ll otaçiio 7X.6%.: Rotaçiio do rcator: - ·XO rpm . Ttab. ~. 12 

Dentro do intervalo de variação adorado para as quatro variitveis A.B.C c D niio fl>i possivcl detectar nenhum efeito o u 
s inergia de efeitos que causasse variaçôcs significativas de desempenho do processo de alvcjamcnto . Ass im sendo. 
aconse lha-se adotar os va lores que proporcionem menores custos ao prm;csso de alvejamcnto: 
dosagem de ditionito de sódio =l ,5 kg/t: tempo de Alvejamcnto "!O minutos; 'Y,, Sólidos na Polpa "!O%; pH!;,O. 

I •II J l:ltl \ ' I II - { \JI<lll:'>l: llü ;)I ' 11111\,.dl ll,; l<lll\1 " 1 \ ' 1,; oiiii i,; IH \ II,;\1111 IJJIIU\1111 L1bda IX "I is.: daS 1 •11 / l.:h\ IA - / \11 •111 :'> 1,; U <l .~l kiiiJI\. <111\.1<1 \J\1 : " " '-' •UII l.: II I \J \.\1111 / \IUIIIIJII \ 

ALI A L2 DM EfEITO T..: :.~ l Sl(iN. Il L I r\ L2 I>M EI-T ITO Tca l Sl( óN. 
XI,X X4..l 16 7.1 4 'I ----- ---- HZ,H H0,4 I )X.)Il T -------- -------
XJ.5 H5,9 ()5 J -~ 0.9 1 NS 71).7 7 1) _..:1 -()_()] ,\ 1),()4 NS 
xo.n X.1.0 -1).7.1 [I l .~ (l NS 7X5 7t, _J -0 ,!0 11 J32 s 
X.1 .4 X4.5 (1,21 II B tU r. NS 79.4 79 ,t) -0,0 1 AB 0,04 NS 
X.1,9 XJ.9 0.6~ c 1.1 7 NS 7X.2 7X.X -0.55 c 2.20 s 
~5.6 X4,0 -0, 1.1 AC 0.)7 NS 79.2 79 .1 0.4 1 i\ C 1.64 NS 
X4, 1 X5.2 -0. 12 ll l' 0.2 1 NS 7X.X 79.0 11 .).1 BC 1 . .1 2 NS 
X4.4 X1.5 -0,63 IIIW 1.()') NS 7K.1> 7X.4 -0 . ."9 ABC 2J h s 
XJ.X X4,2 -0.4X I) o." '>;S 71J.(, 7 1) ,2 -0.-Hl [) 1,60 NS 
xo.o X4,X -0.54 All 0 ,93 NS 79A 7<)j 0, 19 /\ti 0.76 NS 
X 1.9 KH -11,1.1 BD 0. 22 "s 7X.5 71),0 -O.IJ llll 0,5 2 NS 
XIJ X5.9 0.41 IIBIJ 0.71 "s 7X, I 7X .. 1 -0.51 /\BD 2,04 NS 
X5.6 X2.7 -0 .. 14 l'll 0.59 NS 7'1:1,') 7X .(J 0.55 {'I) 2.20 s 
X4.2 X4.X 0,64 i\Ctl 1.10 NS 7X .7 xt,5 O .III i\C il 11,04 NS 
XJ.I X2.0 -0.(J7 IKil l .lll NS 7X.4 7X.7 -OJJ Bl'll l ,J2 NS 
XJ,I) X I .7 -OJ U /\ IJ(I) 0.0~ NS 7X.4 7X.4 0 .. 16 i\1!('1) 1,44 NS 

Ensaios de Branqueamento usando o pó de Alumínio com S0 2 

A a mostra foi colocada num bcckcr c m limn a de po lpa. A partir da massa de ta lco usada. era adic ionada água a té se 
obter a 'Yu de só lidos desejada . Os reagentes usados f{ln:lm adicionados ú polpa , iniciando com o borbulhamcnto do gás 
SO, por um período de tempo pré-determinado. Depois tüi preparada à parte. num hcckcr. uma mistura t<.mnada de 

alum ínio. HCI c água. A mi:-:t urn f()i agitadn vagarosamente por cerca de 2 min ., sendo adicionada depoi s na po lpa do 
talco ITA-3. O objctivo do HCI junto ao alumíni o é para desoxidar as supcrtlcies das partículas de alu mínio, de ta l 
modo. a n1Vorecer a re~~çào química do alumínio com o S02, formando o ditionito de alumínio. Depo is a polpa foi 
agitada (250 rpm) até o tempo previsto para o branqueamento do ta lco. Sendo cm seguida filtrada, secada na estufa e 
determinada a alvura do produto linallixiviado. 

A quantidade de alumínio com I IC'l foi determinada a partir de cálculos cstequiomCt ri cos da n.~açào: 

6 HCI-€ AI --} 2 AIC1
1 

G li C L Usa ndo -se a pressão de SO , adicionado na polpa. temperatura ambiente. vo lumes, 

etc ca lcul a-se o consumo de SO::! kg/t de talco li x iviado. Variúvc is c ní ve is cs ltH..Iados: 

A: massa de alumínio ( 1.5 c 2,5 kg/t): B: tempo de rca~<io (30 c 60 min .); C : % de Só lidos (20 c 30); f> : tempo de 
ap licação de SO, ( I O c 20 scg.): A lvuras ( ISO): ROM 49.3'% c Concentrado de n otação 76,6% (-325f Rota~ào do 
reator: 250 rpm: Ttab.~. 12 

Realizando-se uma anúli sc estatí stica Jo cll:ito das variáve is d ou intcra~ôcs infl uentes, pode-se ressaltar: 
Va ri ável ll (Tempo de A lvcjamcnto ): Aumentando-se o tempo de alvcjamcnto (tempo de rcaçào) de 30 para 60 min .. a 
alvura (ISO) do produto alvejado f'ni li geiramente prejudicada. reduz indo-se da ordem de O,X3%, Tabel a IX. 

Variável C ('Yu de Sólidos na Polpa): Aumentando-se a% de sólidos na p<> lpa de 20 para 30%, a alvura do produto foi 
também ligeiramente prejudicada . reduzindo-se de 0,55 pontos percentuais . 

lntcraçüo entre as variúvci s A (Concentração de Alumínio) x ll (Tempo de Alvcjamcnto) c C(% de Sólidos na Polpa): 
Aumentando a conce nt ração de alumínio de 1.5 para 2,5 kg./t. o tempo de rcaçüo de 30 para 60 min ., e a%, de sólidos na 
polpa de 20 para 30. A a lvura ( ISO) do produto lix iviado Iili prejudicada, ocorrendo uma redução de 0,59 pontos 
pe rcentua is. 
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lnlcração entre as Variáveis C (%,de Sólidos na Polpa) x D (Tempo de Aplicação do Gás SO, ): Aumentando a% de 

sólidos na polpa de 20 para 30, c o tempo de aplicaçüo do gás SO, de I O para 20 segundos, a alvura do produto 
lixiviado foi beneficiada, ocorrendo um aumento de 0,55 pontos percentuai s. 

Procurando-se um signi fi cado fenomenológico para a interpretação estat ísti ca das intcraçõcs entre as diversas variáveis, 
é importante ressa ltar: 

Resullado Noc ivo Relativo ao Aumento da Variável [l (Tempo de Alvcjamcnto): 
Um tempo excessivo de al vejamenlo (60 minutos ) poderia kvar a uma indesejável oxidação do alumínio metáli co, 
diminuindo a quantidade de ditionito de alumínio disponível no sistema para reduzir o ferro triva len te. Outro fenômeno 
que poderia estar ocorrendo seria a rcoxidaçüo do ferro bivalente para tri valente cm função de uma maior difusão do 
ox igênio do ar na polpa de alvcjamento. 

Rcs ullado Nocivo Relati vo ao Aumento na Variitvcl C ('X, de Sólidos): Aumentando-se a % de sólidos da polpa, 
aumcnta~sc tamhém a massa de tako c a quantidade de l~rro ncccssúria para reagir com os agentes redutores. 

lnleração das Variáveis A (Concentração de Aluminio) x B (Tempo de Alvcjamcnlo) versus C(% Sólidos): O aumento 
da quant idade de alum ínio (A) presente no sisll:ma sem um correspondentl.! au mento de S02, contribui para a formação 

de uma quantidade de d iti onilo de a lumín io insuficiente para reduzir todo o ferro tri va lente disponível para a redução, já 
que a 'X. de sólidos na polpa (C) é incrementada de 20 para 30%, aumcnlamlo-sc a massa de talco c a quantidade de 
ferro trivalente existente para reagir com o agente redutor. Tal fato deslitvorccc o alvejamenlo, acarretando uma redução 
da alvura. O aumento do tempo de alvejamenlo (li), por outro lado, estaria inllucnciando negati vamente na alvura final 
devido a duas poss íveis razõcs :a primeira estari a associada a uma maior oxidação do alumínio metálico pelo ox igênio 
do ar cm função de um aumento do tempo de exposição da polpa ao ar atmosférico. A segunda razão poderia estar 
relacionada à ocorrênc ia de rcoxidaçiio do lcrro bi va lente existente na polpa quando se aumenta do tempo de 
alvcjamcnlo (B). 

lnleração das Variáveis C ( % de Só lidos ) x D ( Adiçüo de S02 ): Aumentando-se a% de sólidos na polpa, ocorrerá um 

au mento da massa de ta lco c conseqüente aumento da quantidade de ferro tri va lente existente para redução. Pm outro 
lado, o aumento da wncenlração do gás SO, irit proporcionar um rebaixamento do pH da po lpa. resulta ndo na formação 

de enxofre dementar (S
0

) c H 2S. Este fenômeno vai acarretar cm uma menor formação de ditionito de alumínio. o que 
poderia diminuir a extensão da rca~ão de redu~ão do ferro tri va lente c, como co nseqüênc ia, a al vura do produto final. 

Dentro dos limites ( múximo c mínimo) auotados para cada variúvel escolhida para o estudo fatorial desenvolvido neste 
trabalho, fo i possível determinar as condições ólimas de alvejamcnlo para a lumínio metálico mai s SO, : 

(i). Massa de alumínio a ser adi cionada "I ,5 kgil; 
(ii). Tempo de Alvcjamcnto e> O mi nutos; 
(ii i). 'Yo Sólidos na Polpa "20%; 
(i v). Tempo de Aplicação de SO, "20 segundos. 

A alvura máxima esperada através da ulili za~iio desta rota de alvejamento é da ordem de X I-X2% (ISO). 

Ensaios de Branqueamento usando o pó de Zinco metálico com o S0
2 

O concentrado de !lo tação do talco ITA-J foi co locado cm forma de po lpa num beckcr para branqueamento. A partir da 
quamidade de amostra usada, foi adicionado úgua ale se obter a % de sólidos requerida para o ensaio. Os reagentes 
previstos para o branq ueamento foram ad icionados na polpa, iniciando com o borbulhamenlo do gás SO, , por um 

período de tempo. A quantidade de SO, cm kil de talco branqueado, foi calculada medindo-se a pressão do gás, 
temperatura amb ien te, determinando-se o vo lume de S02 adi cionado na polpa. 

O zinco em pó foi misturado com água, e colocado na polpa de talco para fonnar o diti on ito de zinco e, desta fom1 a, 
promover o branqueamento. Depois a polpa foi agilaua (250 rpm) por um período de tempo pré-determinado para o 
branquea mento. Sendo a pol pa cm seguida til Irada, secada na estufa c detem1 inada a alvura do produto linallixiviado. 

Nos ensaios de alvcjamcnto usando o zinco metá lico cm pó com o S0
2 

como agente redutor do Fc3~, as variávei s c 

nívei s estudados fo ram: A: massa de Zinco (I ,5 c 2.5 kg/1); H: tempo de reaçào (30 c 60 min .); C:% de Sólidos (20 e 
30); D: Tempo de aplicação de SO, (lO c 20 seg.); Alv uras (ISO): ROM 49J% c Concentrado de !lotação 76,6% (-
325~ agitação: 250 rpm; Ttah. "2.1 2 
Fazendo-se uma anãlisc esta tística do efeito das variáveis ou intcraçõl!s mais influentes, é importan te sa lientar: 
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lnteraçào entre as Variáveis B (Tempo de Branqueamento) versus C ('Y., sólidos na Pol pa): ll umcntando-sc o tempo de 
branqueamen to de 30 para 60min.,e a 'X. de sóli dos da po lpa de 20 para 30 , a al vura (ISO) do produto a lvejado fo i 
benefi c iada, aumentando 0 154 pontos percentuais. A intcraçào das variãveis BC é intlucntc no processo, Tahda X. 

---- --- . . ···-·· ·- --- ~- ··· ··--· -- ·- --- . ... ~ -· ··- ·· ·- - .... - ···-
ALI AL2 UM loFI'ITO 'l 'ral SJ(óN. I 

84,2 84,8 !(,6,90 l ---- -----
I XJ.S K4,9 -0 .09 A 11,J X NS 

Xl.2 X2.7 -0.21J ll 1.21 NS 

I 
1-:2.4 !-<1 • .1 -(1.1~ /\ H O.h7 NS 
X:!.X X2.0 -II.IX c 11 .75 NS 
K2.6 H2.X 11.14 AC 11,58 NS 
8.1.6 X2, 1 11.54 li C 2.2 ) s 
~U.6 í< .L2 -11. 18 A BC <1 .75 NS 
83.7 X4.2 05 6 I) 2 .. H s 
83,4 X2 ,<.J -11.118 All 0 .. 1) NS 
l'i2.9 !0,5 0.2X Jlll 1.17 NS 
S4.1 XJ .9 11 .15 A 1m I)Jd NS 
84,1 lU.tJ U.49 ('IJ 2.04 NS 
8) .7 84.11 -11 .3 11 /\CJJ 1.25 NS 
XJ.X 84.4 -11.60 JICI> 2,50 s 
:00: ~ .6 ~0 .6 -11..1 1 AllCJJ 1,29 NS 

Variável D (Tempo de Ap licação do Gás SO, ) ll umenta ndo o tempo de aplicação de S02 (c sua massa) de lO para 20 

scg., a a lvura (ISO) do produto alvej ado é benefi c iada, aumentando 0,56 pomos percentuais. 

lmcraçào entre as Variáveis R ( Tempo de Branquea mento ) versus C ( '% Sólidos na Polpa ) versus D ( Tempo de 
Aplicação do Gas SO, ): Aumentando-se o tempo de reaçào de 30 para 60 min .. a 'Y., de sólidos de 20 para 30 c o tempo 

de aplicação de SO, de I O para 20 seg. A alvura (ISO) do produto branqueado é prejudicada, red uzindo-se de 0,60 

pomos percemuais. 

Procurando-se um signifí cado fenomenológico para os efeitos observados durante a análise estatística dos resu ltados. é 
importante ressaltar: 

lnteraçào Benética entre as Variáveis B (Tempo de Branqueamento) versus C (%de Só lidos na Polpa): Aumentando
se a 'Yo de sólidos (C), aumenta-se a probabilidade do ferro trivalente ( ex istente no minério ) reagir com o d itionito de 
zinco formado pela reação entre o gás SO, c o zinco mct:í lico. O prolo ngamento do tempo de rcaçào (B) parece 

contribuir positi vamente para tal fenómeno. Por outro lado, é importante ressaltar que a mesma interação BC foi 
maléfi ca ao sistema lllumínio-JSO ,. Tal fen ômeno poderia estar associado ao fato do a lumínio metá lico se ox idar em 

maio r ex tensão que o zinco metá lico d urante um ma ior tempo de rcaç:io (R). reduzindo a quant idade de agente redutor 
presente no sistema. Estudos mais profundos c de caráter fu ndamenta l poderiam elucidar melhor es tas difCrenças. Tai s 
estudos. todavia, fogem ao escopo deste trabalho. 

Efeito de um Au mcmo da Va riável D ( Tempo de lldiçào de S02 ): Aumentando-se a quan tidade de SO, na po lpa (D). 

ocorre uma redução do pH da polra, favo recendo a redução do ferro tri valente para bivalente c, como conseqüência, 
melhorando a a lvura final do talco. 

Efeito da ln tcraçào entre as Variáve is B (Tempo de Branqueamento) versus C ( 'Yo Sólidos na Po lpa ) versus D (Ad içüo 
de SO, ): O aumento da concentração de SO, (D) ocasiona rebaixamento do pH. Esta reaçào consome gás, diminuindo a 

quantidade de agente redutor disponível no sistema. Esta situação se agrava com o aumento da % de sólidos na polpa ( 
C ) que ocasiona um aumento da quantidade de ferro tri va lente di sponí ve l para redução. Este fi:ni\mcno parece se 
agravar com o aumento do te mpo de rcaçào ( B ). 

Dentro dos limites ( máximo c mini mo ) adotados para cada variável esco lhida para o estudo !atoria l desenvo lvido neste 
trabalho, foi possível determinar as condições óti mas de a lvejamento para zinco metá lico mais SO, : 

(i). Massa de zinco metálico a ser adic ionada =1 .5 kg/t. (ii). Tempo de Alvej amcnto "ÓO minutos. (iii). % Só lidos na 
Polpa "'0% . (i v ). Tempo de Apl icação de SO , ~O segundos . 

A alvura máx ima esperada atra vés da utilização desta rota de a lveja mento é da ordem de X4% ( ISO). 

Comparação Entre as Três Rotas de lllvejamento Estudadas. 

Rota 1: Dit ionito de sódio; Rota 11 : Diti onito de Alumínio; Rota III : Ditio nito de Zinco . 
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Se compararmos o desempenho das três rotas vcrcn1os que a Rota 1 fo i capaz de proJu1.ir as mai ores alvuras ( ~g(1%) 

ISO ) associadas a uma mai or tkxibilidadc cm todas as vari úvci s de processo estudadas ( tai s como pH, tempo de 
alvcj amcnto. ')'(, de sólidos). As Rotas 11 c III apresentaram menores a lvuras ( -· X2-X4'X, ISO ) associadas a um 
mecani smo de rcaçào tal vez ma is sensível a in tcraçõcs entre va riáve is de processo c por ist o possi velmente mais 
complexas para serem controladas na prática industri al. 
O utro fator a ser levado cm consideração é o t~1to de que a utili zaç:1o do zinco ou alumínio metálicos pode ca usar maior 
impacto ambi ental por se tratarem de metais pesados c com alta capacidade de intox ica r seres vivos. Oeste modo. 
recomenda-se o uso do dit ionito de sódio para al vcjamcnto da amostra ITA-3. 

Os principa is usos nobres do ta lco siio: papel (cobertura); cosméticos (carga): Ti ntas (pigmentos) e ccràmica (branca). 
As especifi cações são respecti vamente : al vura 77 a H7 Gl'. Fc,O , :::: 2%; a lvura X5 a 92 UE, Fc,0 1 <(),7 5'%: al vum XO a 
90 G E, AI,O , f'c ,O, :::: 6%: al v ura~ () CE, Fc ,O , :::: 1,5 '1u. 

7_ CONCLUSÕES 

Os rcsultatlos obtidos nos estudos desenvol vidos com o mi néri o dt..! ta k o JT!\ -J (talco crt.! mc) possi bilito u as segui ntes 
conclusões: 
1. Ex iste viabilidade técnica ele se puritkar a amostra ITA-3 através de um processo composto por atrição, seguida de 
dcslamagcm, !lotação direta do talco c pos terior alvcjamcnto químico do concentrado da !lotação. Ta l processo foi 
capaz de elevar a al vura do nm of mi ne"de 49"!(, (I SO) para va lores superiores a 85% (ISO), sat is li1zcndo as 
cspec iticaçõcs de mercado para usos mais nobres. 
2. Partindo-se de um l'un of mine"com alvura de 49%, (I S 0 ) fo i possível atingir alvuras da ordem de 54'Vo (I SO) 
somente através de opcra'rõcs unitárias de at rição (visando ú desagregação da fraçào granulo mélrica ultratína) seguida 
de 7 etapas sucessivas de dcsl amagcm; 
3).A tlotaçào dircta do talco com querosene cm pH moderadamente alca lino fo i capaz de gerar concentrados com 
alvuras variando entre 76 c XO%, (I SO) acompanhados de recuperações cm massa da ordem de 28-33%. O melhor 
desempenho fo i obtido cm pH"'J.5 , atra vés do uso de s ilicato de sódio como depressor da ganga silicatada (quartzo, 
caulinita. trcmolita c clorita) c 11 otan ol D-14 ou óleo de pinho c0mo agente espumante ; 
4) Das variáveis estudadas no processo de 11o taçào, apenas a acraçào c o pH se mostraram capazes de intlucnciar 
significati vamente o processo ~ 

5) O alvejamcnto químico do concentrado da tlota,ào t\1 i capaz de elevar a al vura do ta lco a valores na fai xa de K2 a 
R6% (ISO), dependendo do tipo de agente redutor adotado: diti oni l<l de sódio . al umínio metáli co c SO, ou zi nco 

metálico c so,. 
6) O alvcjamcnto executado com diti oni to de sódio apresentou os concent rados com maior alvura (até X6% ISO), além 
de se mostrar menos sensível a variações na magnitude das princ ipais variáveis dt.:: processo testadas (dosagem de 
agente redutor. pH , tempo de alvcjamcnto c %de sólidos ). O alvcjamcnto utili zando aluminio c zinco metá licos com 
adi çào de S0

2 
apresentaram menor capm:idadc de al vcjamcnto assoc iada a um processo de alvcjamcnto mais sensível a 

alterações na magnitude das vari ávei s de processo estudadas (dosagem do metal, tempo de al vcjamcnto, '%de só lidos c 
adição de SO, ). 
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