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RESUMO 

O minério de talco apresenta múltiplas aplicações na indústria moderna de cerâmica, 
tintas, borracha, fertilizantes, cosméticos, e com a possibilidade de fornecimento de 
diferentes produtos e o incremento da produção beneficiada, permite que parte  
dessa seja comercializada com maior valor agregado. Assim, esse trabalho visa à 
caracterização tecnológica e realização de estudos preliminares de concentração de 
um minério de talco, com depósito localizado em Caçapava do Sul-RS, para  
definição da rota de beneficiamento. A caracterização tecnológica foi constituída de 
amostragem de canal realizada em bancada; preparação do material amostrado 
através do processo de cominuição, seguida de homogeneização e quarteamento, 
análises granulométricas, mineralógica, química, alvura, densidade e umidade do 
material amostrado. Em seguida, foram realizados estudos de separação magnética 
em tubo Davis e de lixiviação, com intuito de diminuir as impurezas, principalmente a 
contaminação do depósito por óxidos de ferro e assim possibilitar a definição da 
melhor rota a ser adotada. Após preparo da amostra, foi possível obter um material 
fino (~65 %) abaixo de 37 μm e a distribuição dos teores dos elementos analisados 
Fe, Ca, Mg e Al apresentaram comportamentos distintos, enquanto a alvura mostrou 
semelhança entre os valores obtidos. Foi possível identificar 5 principais fases 
presentes no minério de talco (antigorita, clinocloro, magnesita, dolomita e esteatita), 
incluindo minerais de minério e de ganga. O melhor resultado do estudo foi obtido 
utilizando a amostra com corte granulométrico (100 #) que foi submetida à  
separação magnética (4050 Gauss) e posterior lixiviação a 80 ºC durante o tempo de 
60 minutos. Com isso, foi alcançada uma alvura máxima de 72,3 %, com um delta  
de 10,3 % em relação à alvura inicial. Esse produto poderia ser aplicado à indústria 
de tintas, inseticida, têxtil e papel, sendo necessária caracterização complementar 
para enquadramento às demais especificações. 

PALAVRAS-CHAVE: talco, caracterização tecnológica, impurezas de ferro, 
beneficiamento. 

ABSTRACT 

Talc ore presents multiple applications in the modern ceramic industry, inks, rubber, 
fertilizers, cosmetics, and with the possibility of supplying different products and 
increasing the production benefited, allows part of it to be marketed with greater 
added value. Thus, this work aims at the technological characterization and 
preliminary studies of concentration of a talc ore, with deposit located in Caçapava  
do Sul-RS, to define the beneficiation route. The technological characterization was 
constituted of sampling of channel realized in bench; Preparation of the sampled 
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material through the comminution process, followed by homogenization and blocking, 
granulometric analysis, mineralogical, chemical, whiteness, density and humidity of 
the sampled material. Then, magnetic separation studies were performed in Davis 
tube and leaching, in order to reduce the impurities, mainly the contamination of the 
deposit by iron oxides and thus enable the definition of the best route to be adopted. 
After preparation of the sample, it was possible to obtain a fine material (~ 65%) 
below 37 μm and the distribution of Fe, Ca, Mg and Al contents presented different 
behaviors, while the brightness showed similarity between the values  obtained. It  
was possible to identify 5 main phases present in the talc ore (antigorite, clinochlor, 
magnesite, dolomite and steatite), including ore and barley minerals. The best result 
of the study was obtained using the sample with a granulometric cut (100 #) that was 
submitted to the magnetic separation (4050 Gauss) and later leaching at 80 ºC  
during the time of 60 minutes. With this, a maximum brightness of 72.3% was 
achieved, with a delta of 10.3% in relation to the initial brightness. This product could 
be applied to the paint, insecticide, textile and paper industry, requiring 
complementary characterization to fit the other specifications. 

KEYWORDS: talc; technological characterization; iron impurities; processing. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O talco, mineral de destinação nobre para cosméticos, tintas, papel, pode também 
possuir destinação simples para cerâmica, borracha, inseticidas e fertilizantes. 
Ocorre em granulometria bastante fina, em rochas de textura pulverulenta e está 
associado às impurezas como titânio, serpentina, dolomita, magnesita, calcário, 
manganês e óxidos de ferro, ora na forma de minerais de ganga, ora na rede 
cristalina. Essas impurezas determinam a variabilidade de ocorrência de minérios 
quanto à alvura, granulometria, textura, composição química e hidrofobicidade 
(Pontes & Almeida, 2005). 

Segundo dados divulgados no Sumário Mineral do ano de 2015, pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), a produção de talco beneficiada no ano de 
2014 teve um acréscimo de 36,9 %. Se comparada ao ano anterior, esse acréscimo 
foi de 28,3 %, enquanto as importações cresceram 8,6 %. 

A caracterização tecnológica é definida como uma etapa fundamental para otimizar  
o aproveitamento de um recurso mineral e permite identificar com precisão, 
ineficiências e perdas em processos, tornando possível o aumento do rendimento 
global e o correto dimensionamento da rota de beneficiamento (Neumann et al., 
2004). 

Nesse contexto, esse trabalho visa à caracterização tecnológica e realização de 
estudos preliminares de concentração de um minério de talco, com depósito 
localizado em Caçapava do Sul-RS, para definição da rota de beneficiamento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostragem de canal 
 

A amostragem do minério de talco foi realizada através de um canal ao longo dos   
47 m da face da bancada, obedecendo à altura média entre a base e o topo da 
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mesma, e apresentando as seguintes dimensões: largura de 10 cm e 4 cm de 
profundidade, previamente demarcadas, totalizando 440 kg de material amostrado. 
Essa etapa foi precedida pela limpeza da face da bancada para remoção da 
alteração química (oxidação) superficial da rocha. O canal foi amostrado utilizando 
martelo geológico, ponteira, talhadeira e marreta, e todo material coletado, metro a 
metro, foi recolhido diretamente em uma bandeja de plástico, posicionada logo 
abaixo do nível inferior do canal amostrado, e armazenado em sacos plásticos  
limpos e identificados. 

2.2 Preparo da amostra 

O preparo da amostra foi realizado por uma britagem primária em britador de 
mandíbulas. Em seguida, o material foi disposto em um pilha longitudinal montada 
sobre uma lona, para homogeneização e quarteamento (Góes et al., 2004), e 
armazenamento em recipientes plásticos fechados para preservar as características 
da amostra. Uma alíquota de ~100 kg foi submetida a britagem secundária em 
britador de rolos, sendo o material peneirado a seco em malha de 3,35 mm. O 
material retido na malha retornou ao britador de rolos para obtenção de um produto 
100 % <3,35 mm. Após, todo o material foi homogeneizado e quarteado pelo método 
de pilha longitudinal e as alíquotas obtidas (~6 kg) foram armazenadas em sacos 
plásticos. Foram realizados testes de moagem em moinho de bolas de cerâmica  
com volume de ~3 L. Alíquotas de 336,7 g da amostra britada foram moídas em 
diversos tempos para a determinação do tamanho de alimentação - F80 (80 % 
passante) de 74 μm. 

2.3 Análises granulométricas 

A distribuição granulométrica foi realizada por peneiramento a úmido, com alíquotas 
de ~100 g de material proveniente da moagem em peneiras de laboratório de 20 cm 
de diâmetro com as seguintes malhas: 100  #  (149  μm),  150  # (105  μm),  200 # 
(74 μm), 325 # (44 μm) e 400 # (37μm). As frações retidas nas peneiras foram 
filtradas em filtro à vácuo, secas em estufa a temperatura de 50 ºC por 24 h, e 
pesadas. 

2.4 Análises de Densidade e Umidade 

A determinação da densidade do minério de talco foi realizada em duplicata pelo 
método de picnometria (Sampaio et al, 2007). Para tanto, foi utilizado ~1 g da 
amostra de minério de talco moído pesado em balança analítica, picnômetros e água 
destilada/deionizada. 

 

A análise de umidade foi realizada em duplicata com alíquotas de 5 g de amostra de 
minério de talco moído, pesadas em balança analítica, e secas em estufa a 
temperatura de 105 ºC por 5 h. Em seguida, o conjunto foi levado ao dessecador 
para resfriamento e posterior pesagem. O procedimento foi repetido até atingir peso 
constante ou diferença de no mínimo 0,001 g. 

2.5 Análise mineralógica 

A mineralogia do minério de talco foi obtida a partir da análise de DRX (Difratometria 
de  Raios-X) com  uma alíquota  de  20  g de material oriundo da moagem, realizada 
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pelo Departamento de Física/UFRGS e utilizando um difratômetro de raios-x da 
marca Siemens, modelo D-500, com monocromador curvado de grafite no feixe 
secundário e tubo de ânodo fixo de Cu, operando a 40 kV e 17,5 mA. 

2.6 Análises químicas 

A amostra moída e as frações granulométricas foram analisadas para os seguintes 
elementos: Mg, Ca, Al e Fe pelo método de Espectrometria de Absorção Atômica de 
Chama, no Instituto de Química/UFRGS. 

2.7 Análises de alvura 

A análise da alvura foi realizada segundo a norma ISO 2470 (ABNT, 2001) que 
atribui peso para a reflectância na faixa de 400 a 510 nm (Gonçalves, 2009). Para 
tanto, as alíquotas foram pulverizadas em moinho de disco orbital, prensadas para 
formação de pastilha e as reflectâncias obtidas utilizando um espectofotômetro 
calibrado previamente com branco padrão. As análises foram realizadas com 
amostra moída sem e com corte em 100 #, com as frações granulométricas, e com 
os produtos da separação magnética e da lixiviação. 

2.8 Estudos de separação magnética 

Os estudos de separação magnética foram realizados com um separador tipo Tubo 
Davis (marca Inbras, modelo EDT), seguindo o procedimento descrito no manual do 
fabricante. Os testes de separação foram alimentados com dois tipos de amostras 
previamente moídas: uma amostra sem corte granulométrico (bruta) e a outra com 
corte retido em 100 # (150 μm). Para essas amostras foram aplicados dois campos 
magnéticos de 3050 Gauss (1,4 A) e 4050 Gauss (2,0 A). 

2.9 Estudos de lixiviação 

Os estudos de lixiviação foram realizados com alíquotas de 5 g de minério de talco.  
A essas amostras foi adicionado ácido clorídrico (HCl) na concentração de 4 M e a 
polpa (15 % p/p sólidos) proveniente dessa mistura foi agitada com o emprego de  
um agitador magnético com controle de rotação e agitação (~1000 rpm). Os testes 
foram realizados a temperatura ambiente (~22 °C) e com emprego de aquecimento 
(~80±5 °C). Foram avaliados os tempos de contato de 10 a 60 minutos. 

Ainda, foram realizados testes de lixiviação com o produto não magnético, 
proveniente do ensaio de separação magnética da amostra com  corte 
granulométrico (100 #) e campo 4050 Gauss (2,0 A), e da amostra com corte 
granulométrico (100 #). Para tanto, foi utilizado aquecimento a 80±5 °C por 60 min. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização do minério de talco 

A Tabela 1 resume os resultados de caracterização da amostra de minério de talco 
moída. A densidade relativa de 2,67 foi coerente com o valor de minerais silicatados 
(~2,7). Além disso, apresentou umidade natural <1 % e alvura de ~60 %. A amostra 
apresentou elevados conteúdos dos elementos (Mg, Al, Fe e Ca). 
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Tabela 1- Resumo dos resultados de caracterização da amostra de minério de talco moída. 

 

Densidade Relativa Umidade (%) Alvura (%) Fe (mg/g) Ca (mg/g) Mg (mg/g) Al (mg/g) 
2,67 0,9 59,2 34±0,01 16,6±0,0 199,7±0,03 147,3±0,2 

 

Foram identificadas 5 fases cristalinas na análise mineralógica: antigorita (A), 
clinocloro (C) e magnesita (M), constituintes dos minerais de minério, e dolomita (D) 
e esteatita (E), que compõem os minerais de ganga. O pico da fase esteatita 
apresenta elevada intensidade, o que evidencia a excelente cristalização desta fase, 
porém, ocasionando a não observação de fases próximas ao background (linha de 
base), como por exemplo, fases ferromagnéticas (Figura 1). Ainda, algumas fases se 
sobrepõem caracterizando baixa simetria, comum em amostras policristalinas. 

 

Figura 1 - Difratograma de Raios-X da amostra do minério de talco. 
 

A  distribuição  do  tamanho  de  partículas  apresentou  maior  conteúdo  na  fração 
<37 μm, e máximo de ~10 % nas demais frações (Figura 2 (a)). Os teores dos 
elementos Fe, Ca, Mg e Al, em função das faixas granulométricas, apresentaram 
comportamentos distintos e são mostrados na Figura  2  (b).  O  conteúdo  de  Fe 
(~50 mg/g) se distribui em todas as frações granulométricas da amostra. O teor 
máximo de Ca (~50 mg/g) foi observado na fração de 74 μm e de Al na fração mais 
fina (<37 μm). Já, o Mg apresentou maiores conteúdos nas frações <44 μm e nas 
frações >74 μm, enquanto a alvura apresentou comportamento semelhante para 
todas as frações com valores maiores que 50 %, a exceção do retido em 37 μm 
(Figura 2 (c)). 
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Figura 2 - (a) Distribuição granulométrica da amostra de minério de talco moído, (b) teores e (c) 
alvura de cada produto retido. 

 

3.2 Estudos de separação magnética 

Considerando a recuperação mássica global, no qual foram avaliadas as perdas das 
etapas de corte granulométrico e separação magnética, os resultados obtidos com 
as amostras cortadas (85,1 % e 85,6 %) foram inferiores às obtidas com as amostras 
sem corte (90,6 % e 93,9 %). A maior recuperação mássica global foi obtida após 
separação magnética, sem corte, da mesma amostra (Tabela 2). O processo de 
separação magnética proporcionou o acréscimo de alvura na ordem de 5,7 % na 
amostra sem corte quando essa foi submetida a um campo de 4050 Gauss e após a 
separação, a análise de alvura final apresentou resultados muito próximos (~64 %). 

Tabela 2 - Resumo de resultados dos ensaios de separação magnética. 
 

Alimentação 
Corrente (A) 

Campo (Gauss) 
Recuperação 
Mássica (%) 

Recuperação 
Global (%) 

Alvura (%) 
Inicial Final 

Com corte (100 #) 1,4 - 3050 93,5 85,1 61,0 64,1 
Com corte (100 #) 2,0 - 4050 94,1 85,6 61,0 62,6 

Sem corte 1,4 - 3050 93,9 93,9 59,2 64,3 

Sem corte 2,0 - 4050 90,6 90,6 59,2 64,9 
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3.3 Estudos de lixiviação 

A Figura 3 (a) apresenta a recuperação mássica dos produtos dos ensaios de 
lixiviação a ~22 ºC (temperatura ambiente) e a ~80±5 ºC. Ao realizar os estudos a 
temperatura de 80±5 ºC, a recuperação diminui ~10 % no  intervalo  de  tempo  de  
10 e 60 min, estabilizando a partir de 30 min. Entretanto, à temperatura ambiente 
essa diferença foi de apenas ~2 %, sendo praticamente constante ao longo do 
tempo, e evidenciando que o emprego de temperatura aumenta a cinética de 
lixiviação. No entanto, a diferença de alvura obtida entre os produtos das distintas 
temperaturas foi de cerca de 4 % (Figura 3 (b)). A máxima alvura (72,3 %) foi obtida 
após o ensaio de lixiviação utilizando a amostra da separação magnética com corte 
em 100 #, que também apresentou o maior delta (10,3 %) em relação à alvura inicial 
(Tabela 3) e a menor recuperação mássica global. 

Tabela 3 - Resumo dos resultados de lixiviação ácida para as diferentes amostras alimentadas 
aos testes. 

 

Alimentação 
Recuperação 
Mássica (%) 

Recuperação 
Global (%) 

Alvura (%) 
Inicial Final 

Bruta 69 69,0 59,2 65,3 
-100 # 68 61,9 61,0 64,5 

Separação Magnética (-100 #) 69 59,1 62,6 72,3 
 

98 
 

90 
 

82 
 

74 
 

66 
 

58 
 

50 
0 10 20 30 40 50 60 70 

74 
 

70 
 

66 
 

62 
 

58 
 

54 
 

50 
0 10 20 30 40 50 60 70 

Tempo (minutos) (a) Tempo (minutos) (b) 
 

Figura 3 - (a) Recuperação mássica e (b) alvura dos produtos da lixiviação com amostra de 
minério de talco moída. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Foi possível obter um material fino (~65 %) abaixo de 37 μm após a britagem e 
moagem da amostra. Essa granulometria poderá ser adequada conforme as 
exigências do mercado. As distribuições dos teores dos elementos analisados Fe, 
Ca, Mg e Al apresentaram comportamentos distintos. A densidade relativa do  
minério de talco é característica de um minério silicatado. Já, a alvura mostrou 
semelhança entre os valores obtidos para a amostra de minério de talco, se 
enquadrando nesse requisito como carga na indústria de papel, apesar de 
apresentar grande conteúdo de elementos muito reativos (Fe, Ca e Mg), o que 
entrava a sua aplicação. Ainda, de acordo com os dados de alvura obtidos por faixa 
granulométrica, o corte do material retido em 100 # não influenciou na alvura final da 
alimentação.  Quanto  à  caracterização  mineralógica  foi  possível  identificar  as  5 
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principais fases presentes no minério de talco (antigorita, clinocloro, magnesita, 
dolomita e esteatita), incluindo minerais de minério e de ganga. 

 
Em todos os ensaios de separação magnética, a alvura final do produto não 
magnético foi de ~64 %. Esse produto poderia ser aplicado à indústria de papel 
sendo necessária maior caracterização química dos elementos constituintes. 

 

Nos estudos de lixiviação, com o emprego de aquecimento, houve o maior 
decréscimo da recuperação mássica, a qual estabilizou a partir de 30 min de ensaio. 
Ao elevar a temperatura, se obtém maior velocidade na reação de lixiviação, 
diminuindo o tempo de contato entre o minério e o agente lixiviante. Esses fatores 
devem ser ponderados para um futuro dimensionamento dos equipamentos e da 
necessidade de aplicação de aquecimento em uma planta industrial. 

 

O melhor resultado do estudo foi obtido utilizando a amostra com corte 
granulométrico (100 #) que foi submetida à separação magnética (4050 Gauss) e 
posterior lixiviação a 80 ºC durante o tempo de 60 min. Para esse ensaio, foi obtida 
uma alvura máxima de 72,3 %, com um delta de 10,3 % em relação à alvura inicial. 
Esse produto poderia ser aplicado, por exemplo, à indústria de tintas, inseticida,  
têxtil e papel, sendo necessária caracterização complementar para enquadramento 
às demais especificações. Devem ser ponderados os custos de implantação, 
operação e manutenção da aplicação de temperatura ao processo. Finalmente, são 
sugeridos estudos futuros de flotação para verificar a aplicabilidade do processo. 
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