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RESUMO 

O metapiroxenito é uma rocha formada a partir do metamorfismo de rochas máficas e 

ultramáficas, caracterizadas, essencialmente, pela presença de piroxênios e olivinas, que, após 

os processos metamórficos, são substituídos por tremolita, serpentina, clorita, carbonatos e, em 

grande parte, pelo talco. Esta rocha é uma das constituintes da Formação Córrego dos 

Boiadeiros, onde se localiza a mina da empresa Pedras Congonhas Extração Arte Indústria 

Ltda., que viu a necessidade de agregar valor ao talco presente nos produtos gerados em sua 

lavra e beneficiamento. Diante disto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 

tecnologicamente uma amostra do metapiroxenito do Corpo Córrego dos Boiadeiros, a fim de 

se verificar quais as melhores técnicas e parâmetros para concentrar e purificar o talco, de modo 

a apontar suas possíveis aplicações na indústria. Na caracterização mineralógica, foram 

identificados os minerais antigorita, clorita, cromita, ilmenita, magnetita, rutilo, talco e 

tremolita. Nos ensaios preliminares de separação magnética e flotação foi utilizado o 

planejamento fatorial de experimentos com réplica, avaliou-se os seguintes fatores: 

granulometria, -147 μm +74 μm e -74 μm, e campo magnético 3575 Gauss e 5465 Gauss (para 

separação magnética), dosagem de querosene (500 g/t e 1000g/t), silicato de sódio (500 g/t e 

1000 g/t) e espumante (75 g/t e 150 g/t) (para flotação, -74 μm). As alvuras das alimentações 

da separação magnética, para as frações -147 μm +74 μm e -74 μm, foram 60% e 60,8%, 

respectivamente. A alvura da alimentação deslamada da flotação (-74 μm) e da lama foi 51,2% 

e 67,4%, respectivamente. A granulometria e campo magnético se mostraram significativos 

para a recuperação mássica na separação magnética, enquanto que, para a alvura, nenhum fator 

se mostrou significativo. O campo magnético 3575 Gauss e a fração granulométrica -74 μm 

geraram uma recuperação mássica igual a 96,4% e alvura de 61,9% para o produto não 

magnético. O fator dosagem de espumante se mostrou significativo para a determinação do 

valor máximo da recuperação mássica na flotação e, para a alvura, os fatores não se mostraram 

significativos. A recuperação mássica máxima (47,0%) e a correspondente alvura do flotado 

(52,8%) foram obtidas utilizando 1000 g/t de silicato de sódio, 500 g/t de querosene e 150 g/t 

de espumante. A alimentação da separação magnética (-74µm) apresentou especificação para o 

setor comercial de inseticida e fertilizante, os produtos dos ensaios preliminares de flotação 

(flotado) e separação magnética (não magnético) para os setores de inseticidas, fertilizantes e 

papel (carga), enquanto a lama obteve especificação para a indústria de papel (carga) e de tintas. 

Palavras-chave: Metapiroxenito, Córrego dos Boiadeiros, talco, caracterização tecnológica, 

alvura. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The metapiroxenite is a rock formed from the metamorphism of mafic and ultramafic rocks, 

characterized essentially by the presence of pyroxenes and olivines, which, after the 

metamorphic processes, are replaced by tremolite, serpentine, chlorite, carbonates and, to a 

large extent, by talc. This rock is one of the constituents of Corrego dos Boiadeiros Formation, 

where the mine of the Pedras Congonhas Extração Arte Indústria Ltda Company is located. The 

company saw the need to add value to the talc present in the products generated in its mining 

and processing. Thus, the aim of this study was to characterize a sample of metapiroxenite from 

Corrego dos Boiadeiros Body, in order to determine the best techniques and parameters for 

concentrating and purifying talc, to identify their possible applications in the industry. In the 

mineralogical characterization by X-ray diffraction, optical microscopy, MEV/EDS and 

thermogravimetry, antigorite, chlorite, chromite, ilmenite, magnetite, rutile, talc and tremolite 

minerals were identified. Magnetic separation and flotation tests were performed through 

factorial design of experiments, using the following variables: -147 μm +74 μm and -74 μm 

granulometry, and 3575 Gauss and 5465 Gauss magnetic field (for magnetic separation), 

kerosene (500 g/t and 1000 g/t), sodium silicate (500 g/t and 1000 g/t) and frother (75 g/t and 

150 g/t) dosage (for flotation, -74 μm). The whiteness of the magnetic separation feeds, for the 

-147 μm +74 μm and -74 μm fractions, were 60% and 60.8%, respectively. The whiteness of 

the desliming feed of the flotation (-74 μm) and slime were 51.2% and 67.4%, respectively. 

The granulometry and magnetic field were significant for the mass recovery in the magnetic 

separation, while for the whiteness no variables were significant. The 3575 Gauss magnetic 

field and the -74 μm particle size fraction generated a mass recovery of 96.4% and a whiteness 

of 61.9% for the non-magnetic product. The frother dosage variable was significant for the 

determination of the maximum value of the mass recovery in flotation and, for the whiteness, 

the variables were not significant. The maximum mass recovery (47.0%) and the corresponding 

float whiteness (52.8%) were obtained using 1000 g/t of sodium silicate, 500 g/t of kerosene 

and 150 g/t of frother. The magnetic separation feeds presented specifications for the 

commercial sector of insecticide, fertilizer, the products of preliminary tests flotation (float) 

and magnetic separation (non-magnetic) for the commercial sector of insecticide, fertilizer and 

paper, while the slime can be directed to the paper industry and paints. 

Keywords: Metapiroxenite, Corrego dos Boiadeiros Body, talc, technological characterization, 

whiteness. 
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1 INTRODUÇÃO 

O talco é um mineral que tem sido explotado e utilizado pela humanidade há cerca de três mil 

anos para fabricação de cerâmicas, esculturas, tintas, objetos de decoração, papel e, desde o 

primeiro século de uso, foi inserido na indústria cosmética para a confecção de produtos de 

beleza. As rochas portadoras de talco, que são explotadas mundialmente, possuem teores na 

faixa de 20 a 99% do mineral. Para o aproveitamento de rochas de baixos teores, surge a 

necessidade de se desenvolver processos para a concentração e purificação do talco (McCarthy 

et al., 2006). 

Entre os anos de 2011 e 2014, o mercado nacional registrou um crescente aumento da produção 

do talco de 14,3%. Este crescimento foi marcado pelo aumento da produção do talco 

beneficiado (36,9%), o que mostra a preocupação das empresas em aprimorarem suas 

tecnologias e métodos de purificação, de modo a atenderem as exigências e ampliarem seus 

mercados. (Amaral, 2015).  

Baseado nos dados minerários referentes ao ano de 2015, o Brasil foi responsável por 6,8% da 

produção mundial de talco e pirofilita. O Brasil ocupou a 5ª posição no ranking mundial dos 

produtores de talco (Amaral, 2016). Quando comparado ao ano anterior, o Brasil teve uma 

considerável queda na participação mundial, que antes era 9,2%, todavia, mantendo a 5ª 

colocação.  

A região do Córrego dos Boiadeiros, localizada em Nova Lima – MG, possui depósitos de 

metapiroxenito, rocha formada a partir do metamorfismo de rochas máficas e ultramáficas, 

caracterizadas, essencialmente, pela presença de piroxênios e olivinas, que, após os processos 

metamórficos, são substituídos por tremolita, serpentina, clorita, carbonatos e, em grande parte, 

pelo talco (com teor próximo de 60%) (Soares e Gomes, 2009). Além desses minerais, ocorre, 

no metapiroxenito, a presença de, aproximadamente, 1% de magnetita e cromita na assembleia 

mineralógica da rocha.  

A empresa Pedras Congonhas Extração Arte Indústria Ltda. é uma mineradora atuante no 

município de Nova Lima – MG, que, atualmente, lavra serpentinito, mas que possui reservas 

de metapiroxenito, comercializando, este último, para as indústrias de borracha e cargas 

poliméricas, devido ao seu bom teor de talco e, também, para a indústria civil (Relatório interno 

da empresa Pedras Congonhas Extração Arte Indústria Ltda., 2017). Diante das constantes 
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mudanças no cenário industrial brasileiro, a empresa viu-se na necessidade de conhecer melhor 

o metapiroxenito, a fim de agregar valor ao talco presente na sua composição. 

Diante disto, o presente trabalho realizou estudos de caracterizações física, química e 

mineralógica, além de ensaios preliminares de concentração do talco, adotando a flotação de 

bancada e a separação magnética, visando a obtenção de produtos de maior valor agregado. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

A mineradora Pedras Congonhas Extração Arte Indústria Ltda. é detentora dos direitos 

minerários de uma área localizada no Corpo Córrego dos Boiadeiros em Nova Lima - MG. Até 

o ano de 2015, o principal produto extraído pela empresa era o serpentinito, que era 

fragmentado e classificado para a produção de brita, utilizada na construção civil, além de 

também ser empregado como fundente na indústria siderúrgica e pelotização de minério de 

ferro. 

Nos últimos anos, houve grande retração do mercado de serpentinito, devido à crise do setor 

siderúrgico e ao rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, que era o seu principal 

cliente. Logo, a empresa passou a lavrar o metapiroxenito, presente em seu depósito, para 

aplicação na fabricação de borrachas e polímeros, que possui baixo valor agregado em relação 

a outros segmentos industriais que utilizam o talco no seu processo de fabricação. 

Pelo exposto anteriormente, a caracterização tecnológica do metapiroxenito do Corpo Córrego 

dos Boiadeiros poderá viabilizar o aproveitamento do talco presente na rocha em setores 

industriais de maior valor agregado. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Efetuar a caracterização tecnológica da rocha metapiroxenito da região do Córrego dos 

Boiadeiros (Nova Lima – MG), visando o possível aproveitamento do talco presente na mesma. 

3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

 Caracterização física da rocha; 

 Caracterização mineralógica da rocha; 

 Caracterização química da rocha; 

 Ensaios preliminares de concentração do talco presente na rocha. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Contexto Geológico da Formação Córrego dos Boiadeiros 

O Supergrupo Rio das Velhas (Dorr et al., 1957), Quadrilátero Ferrífero – MG, apresenta 

sequências litológicas que são formadas por cinturões verdes (greenstone belt), sendo dividido 

em dois grupos, Nova Lima e Maquiné (Figura 1), conforme estudos feitos por Dorr (1969). De 

acordo com Dorr (1969), o Grupo Nova Lima foi definido como uma mudança do domínio 

vulcânico para o domínio sedimentar na faixa de abertura da Bacia Rio das Velhas. Ladeira 

(1980) sugeriu a divisão deste Grupo em três tipos, classificando-os, na direção da base para o 

topo, em: Unidade Metavulcânica, Unidade Metassedimentar e Unidade Metassedimentar 

Clástica. O corpo metaultramáfico do Córrego dos Boiadeiros pertence à base do Grupo Nova 

Lima, sendo constituído por uma sequência intrusiva komatiítica. Essa formação é derivada do 

metamorfismo das rochas máficas e ultramáficas da região e composta, predominantemente, 

por três litotipos: serpentinitos, metapiroxenitos e talco xistos. Esses litotipos preservam alguns 

aspectos (texturais e estruturais) do protólito, como a presença de piroxênios cumulatos no 

metapiroxenito (Padilha et al., 1985; Costa, 1995, Fernandes et al., 2018). Os metapiroxenitos 

e serpentinitos da região exibem o processo de pseudomorfismo dos minerais primários como 

uma deformação não plástica, além de apresentarem as foliações miloníticas como as principais 

alterações presentes nesses tipos de rochas (Soares e Gomes, 2009). 

Fernandes et. al (2016) estudaram a petrogênese e a geoquímica do Corpo Córrego dos 

Boiadeiros, onde encontrou-se a presença de rochas metaultramáficas (serpentinito, esteatito, 

clorita-tremolita xisto e tremolita-serpentina granofels) e metamáficas (clinozoisita-actinolita 

granofels). As rochas metaultramáficas apresentam uma constituição mineralógica semelhante 

à do metapiroxenito da região estudada.  

O serpentinito é predominante e aflorante na região, o qual é constituído, basicamente, por 90 

a 95% de grãos finos a médios de serpentina (antigorita, lizardita e crisotila) e finos grãos de 

magnetita (1 a 10%). Apresenta coloração verde oliva e foliação proeminente (Fernandes et. al, 

2016). 

O esteatito predomina nas porções adjacentes do corpo e associado ao serpentinito, possui 

coloração acinzentada e é constituída por talco (75 a 95%), carbonatos (5 a 20%) e baixas 
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quantidades de tremolita e serpentinas (até 5%). Apesar de exibir foliações, o esteatito apresenta 

regiões sem orientação preferencial (Fernandes et. al, 2016). 

 

Figura 1: Coluna estratigráfica do Supergrupo Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero - MG, modificado 

de Dorr (1969) e Ladeira (1980). 

O clorita-tremolita xisto é encontrado em profundidades menores que 90 m, com coloração 

verde musgo e grande presença de foliações. A mineralogia é constituída por talco (10 a 20%), 

flogopita (5 a 20%), tremolita (40 a 50%), clorita magnesiana (20 a 40%), serpentinas (até 5%) 

e magnetita (até 3%) (Fernandes et. al, 2016). 

O tremolita-serpentina granofels exibe tonalidade escura e caracteriza-se como a rocha mais 

aflorante. Trata-se do litotipo que mais se assemelha à unidade metapiroxenito, de acordo com 

suas características microestruturais, nas quais há a presença de pseudomorfos de serpentina, 

tremolita e talco, circundados sistematicamente por serpentina e clorita, e formados a partir de 
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cristais granulares e prismáticos relacionados à olivina e piroxênio. A assembleia mineralógica 

é definida por talco (10 a 15%), tremolita (20 a 25%), serpentina (45 a 65%) como minerais 

principais, associados à clorita magnesiana (até 10%), apatita (até 3%) e finos grãos de óxidos 

metálicos (até 5%) inclusos nos cristais de talco, serpentina e tremolita (Costa, 1995 e 

Fernandes et. al, 2016). 

Jordt-Evangelista e Silva (2005), também, realizaram estudos em rochas metaultramáficas do 

Grupo Nova Lima, na região de Lamim, sul do Quadrilátero Ferrífero, onde observaram 

constituições mineralógicas semelhantes às existentes no metapiroxenito do Córrego dos 

Boiadeiros, como tremolita, serpentina, clorita e talco.  

A Figura 2 apresenta o mapa geológico simplificado da região, destacando o Corpo Córrego 

dos Boiadeiros e a área de estudo. 

 

Figura 2: Mapa geológico simplificado da área de estudo (Adaptado de Fernandes et al., 2018). 

4.1.1 Metapiroxenito 

O metapiroxenito é constituído, predominantemente, por tremolita, serpentina, clorita, 

carbonatos e, em grande proporção, por talco (Soares e Gomes, 2009). Abaixo, seguem as 

principais características físicas e óticas dos minerais constituintes desta rocha. 
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Antigorita (Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4 

A antigorita (41% de MgO, 50% de SiO2, 8% de FeO e 1% de Al2O3) é um silicato pertencente 

ao grupo da serpentina, cujo sistema cristalográfico é o monoclínico. As serpentinas são 

formadas a partir das olivinas e piroxênios de rochas ultramáficas como dunitos, peridotitos e 

piroxenitos, após sofrerem metamorfismo de baixo grau ou alterações hidrotermais. A 

coloração da antigorita pode variar entre verde, verde-azul e branca e quando observada em 

lâminas delgadas apresentam colorações verde pálida e incolor.  Sua massa específica é igual a 

2,65 g/cm³ com dureza baixa (2,5-3,5) e clivagem perfeita em uma direção (Dana e Hurlbult, 

1984; Deer et al., 1992). 

Devido à natureza das serpentinas possuir grãos finos, a grande maioria das amostras não são 

descritas de forma completa, usando apenas a microscopia ótica de luz transmitida, com isso, é 

necessário o emprego de técnicas complementares como a microscopia de varredura eletrônica 

com sistema de análise dispersiva de raios X e difração de raios X.  

As serpentinas apresentam uma vasta variedade de texturas e aspectos óticos, das quais pode se 

destacar a clivagem basal, hábito lamelar e as texturas pseudomórficas que são representadas 

pelas lâminas de antigorita que se interpenetram. Além disso, as antigoritas constituem 

agregados lamelares, incolores, de baixo relevo e cores de interferência baixa (cinza), de acordo 

com a Tabela de cores de Michel-Levy (Deer et al., 1992). 

Clorita (Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16) 

A clorita é um mineral que pertence ao grupo dos filossilicatos com sistema monoclínico e que 

apresenta composição química teórica aproximada: 28% de SiO2, 27% de Al2O3, 22% de FeO 

e 23% de MgO. Este mineral apresenta massa específica variável entre 2,6 e 3,3 g/cm³, dureza 

baixa (2-3), brilho vítreo com clivagem perfeita em uma direção. Possui estrutura disposta em 

camadas com aspectos semelhantes às micas. As suas principais ocorrências são nas rochas que 

sofreram processo de metamorfismo regional de baixo grau e que foram geradas pela alteração 

hidrotermal de minerais ferromagnesianos em rochas ígneas e em sedimentos depositados a 

grandes profundidades. As cores da clorita podem variar entre verde, amarela, vermelha, 

castanha e branca e, quando observadas em lâminas delgadas, a maioria encontra-se incolor ou 

verde (Dana e Hurlbult, 1984; Deer et al., 1992). 
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As propriedades óticas da clorita são influenciadas pela razão ferro/magnésio e pela substituição 

de Si por Al, com isso, os índices de refração são afetados positivamente de acordo com o 

aumento dos teores de ferro e alumínio. Os sinais óticos para as cloritas ricas em ferro e 

magnésio são negativo e positivo, respectivamente. Quando observada com luz transmitida (luz 

natural e plano-polarizada), a clorita exibe pleocroísmo moderado, relevo variando do baixo ao 

moderado e clivagem pinacoidal bem definida. O pleocroísmo se apresenta mais intenso nas 

cloritas que possuem teores de ferro mais elevados, ou seja, a coloração violeta ou azul são 

características daquelas ricas em ferro, do mesmo modo que a cor castanha é frequentemente 

relacionada àquelas mais ricas em magnésio (Deer et al.,1992). 

Tremolita / Actinolita (Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2) 

A tremolita / actinolita é pertencente ao grupo dos anfibólios, apresenta dureza alta (5-6), massa 

específica entre 3,0 e 3,5 g/cm³, com cores que variam entre verde, branco, castanho e cinza 

para a tremolita e verde claro a verde escuro para a actinolita. Estes minerais são essencialmente 

formados por metamorfismo de contato e regional e encontrados em rochas metaultrabásicas 

de grau baixo, como tremolita-talco xistos. A tremolita (58% de SiO2, 24% de MgO, 14% de 

CaO e 1% de Al2O3) ocorre em rochas metamórficas pobres em Fe e ricas em Ca e Mg (rochas 

calciossilicáticas e mármores dolomíticos), enquanto a actinolita (51% de SiO2, 19% de FeO, 

16% de MgO, 10% de CaO e 4% de Al2O3) tem ocorrência em rochas metabásicas derivadas 

de basaltos, diabásios, gabros, tufos máficos e metassedimentos, cujos teores de Ca, Mg e Fe 

se aproximam dos teores dos basaltos. Além disso, a actinolita se restringe ao grau baixo de 

metamorfismo, havendo sua substituição pela hornblenda quando o grau médio de 

metamorfismo é atuante (Dana e Hurlbult, 1984; Deer et al., 1992). 

A tremolita e a actinolita quando são observadas microscopicamente em luz transmitida, são 

incolores ou cinzas (tremolita) e verde claro a verde escuro (actinolita). Além dessas 

características distintas, observa-se, em comum, o relevo moderado, a clivagem perfeita em 

uma direção (característica dos anfibólios), o hábito acicular, prismático delgado e asbestiforme 

(Deer et al., 1992). 

Talco  

O talco pertence ao grupo dos filossilicatos de magnésio hidratado, cuja fórmula química é 

Mg3Si4O10(OH)2, com a seguinte composição teórica: 31,7% de MgO, 63,5% de SiO2 e 4,8% 

de H2O. Pode ser facilmente identificado através de sua baixa dureza, que corresponde ao 
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padrão de dureza 1 na Escala de Mohs (Font-Altaba, 1969; Dana e Hurlbult, 1984; Pontes e 

Almeida, 2008). Dana e Hurlbult (1984) apresentam algumas propriedades diagnósticas como 

hábito lamelar, clivagem micácea perfeita, com coloração predominantemente branca, podendo 

ser branco prata, cinza escuro, amarelo ou verde claro, além de apresentar valores de massa 

específica entre 2,7g/cm3 e 2,8g/cm3. 

Em sua estrutura cristalográfica, o talco pertence ao sistema cristalino do tipo monoclínico e 

classe prismática, além disso, constitui-se de uma camada de octaedros de hidróxido de 

magnésio que se encontra ligada por forças de atração de van der Waals entre as camadas de 

tetraedros de silício e oxigênio, como observado na Figura 3. Assim, a estrutura cristalográfica 

apresentada é responsável por proporcionar a característica anisotrópica (minerais que não 

apresentam distribuição uniforme de carga em sua superfície) ao talco (Font-Altaba, 1969; 

Dana e Hurlbult, 1984). 

O talco é encontrado em rochas compactas e maciças, como o esteatito, e, também, está 

associado ao metapiroxenito da Formação Córrego dos Boiadeiros. Pelo fato de ser um mineral 

de formação secundária, sabe-se que o talco é comumente encontrado em depósitos com 

granulometria fina, em rochas com texturas pulverulentas e, também, em associação às diversas 

impurezas que geram substituições isomórficas em sua rede cristalina. Os minérios originados 

dos depósitos com as características citadas, usualmente, não necessitam do uso intenso das 

operações de cominuição para liberação do mineral (Pontes e Almeida, 2005).  

 

Figura 3: Estrutura cristalográfica do talco (Fonte: http://www.imerystalc.com/content/corporate/ 

About_talc/Talc_the_mineral/Mineralogy_&_morphology/). 
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Devido à sua baixa dureza e clivagem excelente, as partículas de talco apresentam dois tipos de 

superfícies quando submetido a esforços, sendo uma gerada pela facilidade de ruptura entre as 

camadas existentes e a outra resultante da ruptura das ligações iônicas existentes entre os 

átomos no interior dessas camadas (Fuerstenau et al., 1988). Segundo McCarthy et al. (2006), 

o talco pode possuir hidrofobicidade e hidrofilicidade em função da superfície gerada no plano 

de fratura.  Quando o talco sofre ação mecânica da clivagem ao longo da superfície de SiO2, 

cria-se o comportamento hidrofóbico, enquanto a hidrofilicidade é gerada quando o 

rompimento se dá no plano Si-Mg-Si, dando início a superfície de caráter iônico. É importante 

destacar que o comportamento hidrofóbico é o predominante na superfície do talco.  

Em relação à sua formação, Pontes e Almeida (2005) afirmam que a geração do talco se dá a 

partir do metamorfismo das rochas ultrabásicas e da alteração hidrotermal dos seguintes 

silicatos magnesianos:  

 Olivinas 

 

 Ortopiroxênios  

 

 

 Anfibólios  

 

 

Quando observado em luz transmitida incidente (luz natural e plano polarizada) em lâminas 

delgadas, os grãos de talco possuem características diagnósticas, dentre as quais podem se 

destacar a coloração incolor, hábito lamelar, relevo moderado, uma direção de clivagem muito 

perfeita, cores de interferência vivas de 3ª ordem (de acordo com a Tabela de cores de Michel-

Levy) e a presença da estrutura “olho de pássaro” com os polarizadores cruzados (Deer et al., 

1992). 

 forsterita [Mg2(SiO4)] 

 fayalita [Fe2(SiO4)] 

 Augita [(Ca,Mg,Al)2(Si,Al)2O6] 

 Diopsídio [CaMgSi2O6] 

 Enstatita [(Mg,Fe)2Si2O6] 

 Actionlita [(Ca,Na)2(Mg,Fe)5(Si,Al)8O22(OH)2] 

 Antofilita [(Mg,Fe)7Si8O22(OH,F)2] 

 Hornblenda [Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2] 

 Tremolita [Ca2Mg5Si8O22(OH)2] 
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4.2 Propriedades e usos industriais do talco 

A aplicabilidade do talco nas indústrias de plásticos, cosméticos, perfumaria, farmacêutica, 

papel, tintas, têxtil, componentes eletrônicos, cerâmicas, refratários, produtos asfálticos, 

inseticidas, borrachas e defensivos agrícolas se deve às seguintes características (Parfenoff et 

al., 1970; Santos, 1975; Dana e Hurbult, 1984; Clifton, 1985; Pontes e Almeida, 2005; Velho e 

Gomes, 1989): 

 Boa resistência ao choque térmico. 

 Leveza e suavidade. 

 Brilho intenso. 

 Boa retenção como carga. 

 Elevado poder de lubrificação e deslizamento. 

 Capacidade de absorção de óleos e afins. 

 Condutibilidade térmica e elétrica baixa. 

 Elevada área superficial. 

A seguir, estão apresentadas algumas das principais funções e especificações do talco para as 

suas aplicações industriais. Para a elaboração dos dados das especificações industriais do talco 

apresentadas neste capítulo, foram realizadas pesquisas na literatura, conforme a Tabela 1. Os 

valores foram estabelecidos de acordo com os produtores e consumidores da matéria prima de 

talco, devido a uma falta de padronização internacional para cada setor estudado.  

Indústria de plásticos 

Para a produção de plásticos, o talco é utilizado nas funções de carga e antiaderente em placas 

de poliéster e nylon. Para esse fim, o talco corresponde de 70% a 80% na composição final do 

produto.  Apesar de a aplicação ser maior na indústria de polipropileno, possui boa participação 

no mercado de polietileno de alta e baixa densidade, PVC e poliamidas. Para alcançar produtos 

com as especificações exigidas pelo mercado, o mineral deve apresentar tamanho inferior a  

74 μm (200#), quando utilizado como carga e reforço, e 44 μm (325#), quando na função 

antiaderente. Além disso, é preciso baixo teor de Fe2O3 e alvura ISO (International Organization 

for Standardization) mínima de 74%, como observado na Tabela 1 (Pontes e Almeida, 2005; 

McCarthy et al., 2006; Andrade et al., 2008; Rodrigues, 2010). 
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Tabela 1: Especificações industriais para o talco (Adaptado de Shimabukuro (1979), Pontes e Almeida (2005) e Rodrigues (2010)). 

 

 

Aplicações Granulometria Composição Química Mineralogia Alvura - ISO (%) Outros

100% < 74 µm Al2O3 ≤ 2%

98,5% < 44 µm MgO + SiO2 ≥ 75%

P.F. ≤ 7%

SiO2: 50 a 65% 

Al2O3+Fe2O3 ≤ 6%

MgO: 24 a 32% 

MgO + SiO2 ≥ 88% 

CaO ≤ 9% 27% - 31%

CO2 ≤ 1% 

P.F. ≤ 7%

Fe2O3 < 0,75   Pb < 20ppm

Solução Ac. <2% Sol.  H2O < 0,2 %

As < 3ppm Sem Tremolita

pH: 6,5 até 9,5 Sem carbonatos

% Sol. CaO <1,5%

P.F. 3% a 8%

CaCO3 < 4%

Fe2O3 ≤ 2%

MgO: 30,7 a 31,7%

SiO2: 47,4 a 58,2%

CaO: 0,3 a 1%

Al2O3: 0,4 a 1%

P. F. 6,9% a 20,3%

Papel (Carga) 95% < 38 µm - - 54 - 75 -

Tintas (Pigmentos) -
Partículas Fibrosas 

(Tremolítico)
65 - 90

Absorção de óleos

98,8% a 99,9% < 44 µm

Inércia química, 

Hidrofobicidade, Alvura
Tintas (Espalhador) Partículas Lamelares 65 - 90

Hábito placóide, Inércia 

química, Alvura
74 - 84

Sem Tremolita 

Partículas lamelares

99,6% < 44 µm 85 - 92Cosméticos (Carga)

Hidrofobicidade natural, 

Leveza, Lisura, Maciez, 

Inércia química, Alvura

Papel (Cobertura)
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Tabela 1: Especificações industriais para o talco (Continuação). 

 

Aplicações Granulometria Composição Química Mineralogia Alvura - ISO (%) Outros

100% < 74 µm Fe2O3 ≤ 1,5% Fundente

97% < 44 µm Al2O3 ≤ 4% MgO o mais alto 

CaO ≤ 1,5% possível

Fe2O3 ≤ 1%

Al2O3 ≤ 3% 

CaO ≤ 0,5%

MgO ≤ próximo de 30%

P.F. < 6%

Plástico (Carga e reforço) 100% < 74 µm - Talco ou pirofilita ≥ 74
Inércia química, Alvura, 

Isento de umidade

Plástico (Antiaderente) 100% < 44 µm - Talco ou pirofilita ≥ 74
Inércia química, Alvura, 

Acidez baixa

Não deve conter resíduos 

arenosos

Cor clara

pH ≤ 8

Absorção próximo ao 

Attaclay - mobilidade

-90% < 44 µmInseticida

Minerais não talco 

máximo: 5% a 10%
> 77Cerâmica Branca

-

- -

Após o tratamento térmico 

a 1276,7°C (2330°F) a cor 

não deve ser mais escura 

que o talco Standard da 

Califórnia

- - -Têxteis

Minerais não talco 

máximo: 5% a 10%
- -Aditivo para cerâmica
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Tabela 1: Especificações industriais para o talco (Continuação). 

 

Aplicações Granulometria Composição Química Mineralogia Alvura - ISO (%) Outros

Al2O3+Fe2O3 ≤ 2%

SiO2: 60 a 63% 

MgO > 31%

Mn < 0,01%

Cu < 0,002%

Inércia Química

Umidade 3% a 5%

Fertilizante - - - - Umidade 3% a 5%

CaO = 0,1%

Fe2O3 = 0,8%

MgO ≥ 30,6%

SiO2 = 54%

Al2O3 = 5%

P.F. < 3%

Inércia química, Alvura, 

Umidade <1%

99% < 44 µmBorracha - - -

-99% < 44 µmSabão (1ª e 2ª linha)
Claro (1ª linha) 

Escuro (2ª linha)

Sem minerais com 

dureza > 4
-95% < 74 µmRação (Veículo) -
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Indústria de cosméticos e perfumaria 

A participação do talco no setor cosmético é de grande importância, devido a sua capacidade 

de absorver óleos que auxiliam na maciez da pele e de ser carga para fabricação de sabonetes, 

pomadas e pós. Além disso, na produção dos cosméticos, o talco fornece suporte para 

pigmentos orgânicos e inorgânicos, junto da sua capacidade de limpeza e desodorização. Este 

é considerado o setor comercial mais rigoroso em valores da alvura ISO, entre 82-89%, teor 

máximo de Fe2O3 igual a 0,75% e granulometria com partículas 100% inferiores a 74 μm e 99% 

abaixo da malha de 44 μm. A matéria prima deve ser isenta de substâncias abrasivas como 

dolomita e calcita, que são os principais responsáveis por promoverem ranhuras quando os 

produtos são aplicados sobre a pele, de acordo com a Tabela 1 (Andrews, 1985; Pontes e 

Almeida, 2005; McCarthy et al., 2006; Rodrigues, 2010). 

Indústria de papel  

A proporção de talco exigida nesta aplicação é maior, quando comparada aos demais setores 

industriais, de modo a oferecer elevada fixação do material que antecede ao produto final e 

satisfatória opacidade ao papel. O talco branco é direcionado para a produção dos papéis que 

possuem boa qualidade, enquanto aqueles destinados para papéis de parede, por exemplo, são 

os que apresentam coloração mais intensa. Além da alvura ISO mínima demandada de 54%, o 

talco deve conter as especificações de teores e tamanhos em sua composição, conforme 

apresentados na Tabela 1 (Pontes e Almeida, 2005; McCarthy et al., 2006; Rodrigues, 2010): 

Indústria de tintas 

No setor de tintas, o talco é altamente requisitado e tornou-se importante devido às 

características de ser um bom agente anticorrosivo para maior proteção das superfícies, devido 

a sua capacidade de isolar a umidade e o intemperismo e sua extensão de cor. Com essas 

particularidades, pode ser empregado para a produção de tintas látex, tintas a óleo e 

impermeabilizantes. A existência dos talcos lamelares e fibrosos permite o emprego em 

segmentos específicos da indústria de tintas, onde o talco fibroso é aproveitado como agente de 

suspensão em diversos tipos de tintas para aplicações externas, como as tintas à prova de fogo, 

e em superfícies que estão sujeitas à abrasão. O talco lamelar de alta qualidade pode ser aplicado 

como pigmento ou como cargas de tintas para uso interno das edificações. A alvura ISO do 

talco para o setor de espalhadores de tintas deve estar entre 65 e 87%, enquanto para o de 

pigmentação de tintas necessita de valores entre 77 e 87%. A sua composição deve atender as 
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exigências exibidas na Tabela 1 (Shimabukuro, 1979; Pontes e Almeida, 2005; McCarthy et 

al., 2006; Rodrigues, 2010). 

Indústria têxtil 

O talco moído finamente é importante neste setor para conferir peso e alvejar tecidos de 

algodão, barbantes e fios.  De acordo com a Tabela 1, a presença dos resíduos arenosos, como 

quartzo e calcita, torna-se um entrave para obter a boa qualidade dos tecidos, uma vez que tais 

impurezas podem promover o desgaste acentuado dos elementos metálicos das máquinas 

têxteis, que estão em constante contato com o tecido (Pontes e Almeida, 2005; McCarthy et al., 

2006; Rodrigues, 2010). 

Indústria de componentes eletrônicos 

O talco é aplicado como fundente auxiliar, em quantidades inferiores a 3%, na produção de 

porcelana para garantir a função de isolante. Também é usado na produção da esteatita que atua 

como um isolante térmico, composto por 60 a 90% de talco em sua estrutura, para compor 

placas de condensadores e suporte de resistências elétricas (Pontes e Almeida, 2005; McCarthy 

et al., 2006; Rodrigues, 2010). 

Indústria cerâmica 

Sabe-se que os metais alcalinos terrosos presentes na massa cerâmica promovem a diminuição 

da temperatura de queima dos corpos cerâmicos. Logo, o aumento do emprego do talco pela 

indústria cerâmica brasileira, ocorrido nos anos 70, está relacionado com a diminuição do 

consumo de combustível, uma vez que coincidiu com a crise energética mundial, compensando 

desta forma o aumento do preço na produção de cerâmica (Amaral, 2008). 

No setor cerâmico, é exigido um produto com pureza equivalente a 95% de talco, com hábito 

fibroso e não escamado, de modo a evitar a laminação da massa cerâmica ao longo do processo 

de queima para gerar um produto final com proporção de talco entre 80% e 90%, em peso, junto 

com argilas e demais fundentes. Para tal, é necessário que o talco apresente elevado teor de 

óxido de magnésio, pois é o principal responsável por controlar a expansão térmica, aumentar 

a resistência ao choque térmico, evitar trincas no produto final, facilitar e melhorar a eficiência 

da queima da matéria prima. As impurezas, como os óxidos de ferro, devem estar abaixo de 

1,5%, enquanto as partículas do talco precisam estar abaixo de 147 µm (100#). No caso da 
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cerâmica branca, a quantidade de talco utilizada para a sua fabricação pode variar de 7 a 15%. 

Os dados apresentados na Tabela1, referem-se às exigências para a produção da cerâmica 

branca (Pontes e Almeida, 2005; McCarthy et al., 2006; Andrade et al., 2008; Rodrigues, 2010): 

Indústria de inseticidas 

Para a fabricação de inseticidas, o talco é aplicado na função de carga inerte, devido a sua 

fluidez e capacidade de não decantar e, consequentemente, manter a boa ação dos produtos 

químicos.  Para tal, é necessário que o mineral apresente pH menor que 8 e d90 menor que 44 

µm (Tabela 1). 

4.3 Beneficiamento do talco 

Normalmente, as jazidas de talco são lavradas a céu aberto, onde a lavra subterrânea é menos 

usual, devido a fatores que podem dificultar a extração, como: custos, profundidade em que o 

corpo mineralizado está localizado e estabilidades das rochas encaixantes. Pelo fato do talco 

ser comumente encontrado em rochas pulverulentas e com granulometrias finas, o desmonte 

necessita de uma pequena quantidade de explosivos para evitar a produção exagerada de finos. 

Os minérios que são de fácil desagregação podem ser desmontados por equipamentos 

mecânicos, como as pás-carregadeiras, e transportados por caminhões até as unidades de 

beneficiamento (Pinheiro, 1973; Berg, 1986; Ciminelli, 1986; Pontes e Almeida, 2005). 

Conseguir a melhor qualidade possível do talco é o principal desafio das mineradoras e uma 

das técnicas mais rústicas e comuns para a extração do minério são a lavra seletiva e catação 

manual, mas só isso não é suficiente para obter um produto com qualidade aceitável na maioria 

das vezes. É necessária uma britagem e/ou moagem para adequação granulométrica, 

dependendo dos blocos que são recebidos na unidade de beneficiamento, combinados com 

métodos de concentração, como: separações densitária e magnética de alta ou baixa intensidade, 

lixiviação, catação fotoelétrica automatizada e flotação, para que as impurezas sejam 

eliminadas (Pinheiro, 1973; Berg, 1986; Ciminelli, 1986; Luz et al., 1990; Pontes e Almeida, 

2005). 

Ciminelli (1990) destacou que é preciso aprimorar e desenvolver os processos de 

beneficiamento do talco, levando em conta os processos de cominuição, para promover o maior 

grau de liberação, e flotação, para a remoção da maior quantidade de impurezas presentes no 

mineral.  
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Para a concentração e purificação do talco, são utilizadas as seguintes técnicas: catação manual 

e fotoelétrica automatizada; separação densitária; lixiviação; separação magnética; flotação. A 

seguir, serão apresentados exemplos de estudos que também utilizaram tais técnicas para 

concentração e purificação do talco.  

4.3.1 Separação magnética  

Técnica realizada por equipamentos que possuem alto gradiente magnético para a remoção dos 

contaminantes que apresentam caráter magnético e que estejam completamente ou parcialmente 

liberados (Pontes e Almeida, 2005).  

Rodrigues (2010) efetuou estudos de concentração magnética de amostras de resíduos de pedra 

sabão, adotando campos magnéticos equivalentes a 3000 Gauss (3A), 4300 Gauss (5A) e 4900 

Gauss (7A), das seguintes frações granulométricas: +74 µm e -74 µm. O percentual de sólidos 

da polpa foi fixado em 20% de sólidos. Foram efetuadas três etapas de limpeza do concentrado 

no mesmo campo magnético. O campo magnético de 4900 Gauss resultou em um aumento da 

alvura em 6,04% para a fração +74 µm e 3,53% para -74 µm, onde o valor inicial da alvura 

correspondia a 59,34% e 51,30%, respectivamente. Após a purificação das frações 

granulométricas +74 μm e -74 μm, utilizando a intensidade 4900 Gauss, foram alcançadas 

alvuras ISO de 65,58% e 54,83%, respectivamente. Além da alvura, as recuperações mássicas 

também apresentaram valores satisfatórios para este campo magnético, gerando valores 

correspondentes a 64,42% (+74 µm) e 97,09% (-74 µm). Sendo assim, o produto da fração 

abaixo de 74 μm apresentou-se adequado para a aplicação na indústria de inseticidas, têxteis, 

fertilizantes e rações (veículo). Enquanto a fração acima de 74 μm obteve especificação para a 

indústria de papel (carga) e tintas (espalhador). 

Oliveira (2016) realizou estudos de concentração com o minério de talco explotado em Caçapa 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, por meio da separação magnética em tubo Davis, o qual 

adotou campos magnéticos correspondentes a 3050 Gauss (1,4 A) e 4050 Gauss (2 A) e 

granulometrias equivalentes a <3,35 mm e <100#, ambos com P80 em 74 μm. O melhor 

resultado foi obtido para a fração granulométrica abaixo de 100# e campo magnético de 4050 

Gauss, seguido de lixiviação com ácido clorídrico a 80°C por 60 minutos. Com isso, foi possível 

conseguir uma alvura máxima equivalente a 72,3%, melhorando em 10,3 pontos quando 

comparada à alvura do minério. Com esta otimização, é viável direcionar o produto, com 

algumas adequações necessárias, para a indústria de inseticidas, têxtil, de papel e tintas. 



20 

 

4.3.2 Flotação 

O primeiro registro que se tem do beneficiamento do talco via flotação é datado de 1937, nos 

Estados Unidos na cidade de Vermont. Foram utilizados vários estágios para conseguir uma 

pureza acima de 95%, partindo de um minério que possuía teor próximo de 55% de talco 

(McCarthy et al., 2006). Esta tecnologia, que está cada vez mais aprimorada, encontra-se 

presente nos países considerados como os maiores produtores de talco do mundo.  

Devido à alta hidrofobicidade natural do talco, a flotação convencional torna-se uma técnica 

favorável e eficiente para a purificação do minério. De modo a favorecer esta propriedade, são 

utilizados hidrocarbonetos (óleo diesel), aminas primárias, ácidos graxos e xantato de potássio 

como coletores, seguido do uso de espumantes para auxiliar na coleta do mineral (Pontes e 

Almeida, 2005). A combinação do querosene com óleo de pinho ou Flotanol pode ser mais 

promissora para o talco do tipo foliado, enquanto as aminas graxas se tornam boas opções para 

o talco do tipo fibroso, em virtude do seu alto poder de coleta (Glembotzky e Klassen, 1972; 

Sutherland e Wark, 1955; Kho e Sohn, 1989). 

Lima e Almeida (1995) em ensaios de flotação em bancada de uma amostra de talco (-147 μm), 

da região de Ponta Grossa – Paraná, utilizando 500 g/t de querosene (coletor), 800 g/t de silicato 

de sódio (depressor), 60 g/t de Flotanol D-14 (espumante) e pH igual a 9,5 obteve melhores 

resultados em termos de alvura. Na flotação em coluna, nas mesmas dosagens dos ensaios de 

bancada, gerou um concentrado com alvura correspondente a 69,1%, valor que corresponde à 

terceira etapa cleaner da flotação convencional realizada pelos autores, apesar de ter 

apresentado uma recuperação mássica menor. 

Leja (2004) afirma que o talco, devido ao seu caráter hidrofóbico, apresenta flotabilidade 

apenas com adição de espumante na polpa em agitação, mas para se ter uma melhor resposta 

na cinética da flotação é preciso, também, a adição de coletores de caráter apolar para que 

possam ocorrer contatos com as partículas de talco por meio das interações de van der Walls. 

De acordo com Pontes e Almeida (2005), é necessário o uso de espumantes quando os coletores 

utilizados na flotação são hidrocarbonetos que pertencem à família do óleo diesel. As dosagens 

de espumante variam entre 10 e 150 g/t, enquanto as dos coletores estão entre 100 e 1000 g/t, o 

que irá depender do tipo do minério trabalhado, temperatura, fluxograma do circuito e qualidade 

da água da usina. Estes autores também mostraram que, para um processo efetivo de flotação, 



21 

 

costuma-se utilizar amidos, quebrachos e silicato de sódio para deprimir diversas impurezas 

(por exemplo, clorita, calcário, dolomita, magnesita, óxidos de ferro, serpentina e tremolita) 

encontradas no minério de talco. 

Na caracterização dos finos de pedra sabão da região de Ouro Preto, previamente deslamado 

em três etapas, Rodrigues (2010) determinou os parâmetros otimizados da flotação cleaner 

como sendo 500 g/t de querosene (coletor), 500 g/t de silicato de sódio (depressor), 150 g/t de 

MIBC (espumante), polpa com 10 % de sólidos, com fração granulométrica -74 μm, e pH 

neutro. Nestas condições foi obtida alvura de 71,74% e recuperação mássica de 61,7%. Foi 

alcançado um ganho equivalente a 20,44% em relação ao valor da alvura da alimentação da 

flotação (51,3%). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste tópico, estará apresentada toda a metodologia adotada para a preparação e caracterização 

tecnológica do material estudado. 

A amostra de metapiroxenito foi coletada na área pertencente à mineradora Pedras Congonhas 

Extração Arte Indústria Ltda., localizada no município de Nova Lima - MG, há cerca de  

20 Km da BR-040, conforme a localização indicada na Figura 4. 

 

Figura 4: Localização da área de estudo. 

Na Figura 5, está apresentado o fluxograma com as etapas de preparação e dos ensaios de 

caracterização tecnológica efetuados com a amostra de metapiroxenito da Formação Córrego 

dos Boiadeiros. 
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Figura 5: Fluxograma das etapas de preparação e caracterização tecnológica da amostra de 

metapiroxenito da Formação Córrego dos Boiadeiros. 

5.1 Coleta e preparação da amostra para adequação granulométrica 

De início, foram coletados blocos do corpo rochoso em pontos diversos na frente de lavra da 

mina, conforme orientação do geólogo responsável da empresa. Foram amostrados 360 kg de 

material, constituído por blocos de dimensões aproximadas de 40 cm x 20 cm. Destes blocos, 

foram escolhidas cinco unidades que apresentavam feições litológicas distintas, com a 

finalidade de confeccionar as lâminas delgadas para a caracterização mineralógica por 

microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura com espectrômetro de energia 

dispersiva (MEV/EDS). Em seguida, o material restante foi quarteado, sendo uma alíquota 

arquivada (180 kg) e a outra (180 kg) reduzida manualmente com o auxílio de uma marreta até 

obter fragmentos inferiores a 15 cm. Feito isso, iniciou-se a etapa de britagem em britador de 

mandíbulas, com abertura de descarga em 5 cm (2”), e, em sequência, os produtos gerados 

alimentaram o britador de rolos com abertura ajustada em 2 mm. Após cada etapa de 
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fragmentação, todo o minério foi classificado por peneiramento, utilizando-se peneiras 

quadradas de 50 cm x 50 cm, com abertura equivalente a 1,76 mm (12 #). O material passante 

na peneira foi armazenado, enquanto o retido foi rebritado no britador de rolos até que a 

ganulometria estivesse abaixo de 1,76 mm (12 #), conforme indicado no fluxograma de 

preparação da amostra (Figura 5). 

Após a fragmentação, todos os 180 kg de material foram homogeneizados cinco vezes pelas 

técnicas das pilhas alongada e cônica e quarteados pelos divisores do tipo carrossel e Jones, 

respectivamente. Por fim, foram arquivados 90 kg de material, enquanto uma alíquota de  

10 kg foi homogeneizada, quarteada e separada para as caracterizações física, química e 

mineralógica do material e 80 kg destinados aos ensaios de concentração. 

Para os ensaios de concentração, a alíquota de 80 kg foi classificada em peneiras quadradas 

com aberturas de 0,147 mm (100 #) e 0,074 mm (200 #). A fração +0,147 mm foi moída a seco 

em moinho de barras durante 3 minutos e classificada, novamente, em 0,147 mm. Finalmente, 

o material foi classificado em 74 μm para gerar amostras para os ensaios de concentração por 

faixa granulométrica (-147 μm +74 μm e -74 μm). 

5.2 Deslamagem 

Visando a remoção de partículas -10 μm da amostra utilizada nos ensaios de flotação (fração  

-74 μm), efetuou-se a deslamagem do minério por sedimentação gravitacional, usando a Lei de 

Stokes apresentada a seguir (Equação 1): 

        𝑉 =
1×𝑑2×𝑔×(𝜌𝑠−𝜌𝑓)

18×𝜂
   (Equação 1) 

Onde:  

d = diâmetro de corte = 10 µm 

g = gravidade = 9,81 m/s2 

ρs = Densidade do minério = 2,75 g/cm³ 

ρf = Densidade da água = 1 g/cm³ 

η = Viscosidade da água = 0,00089 N.s/m2 
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V = Velocidade de sedimentação das partículas do minério no diâmetro de corte igual            

a 10 µm e massa específica de 2,75 g/cm3 = 0,00011 m/s. 

A deslamagem do minério foi realizada em pH natural da polpa (pH 8,8), adotando um 

percentual de sólidos de 10% que era preparada em baldes de 45 litros. Então, a polpa foi agitada 

manualmente por dois minutos, com distância de sedimentação equivalente a 30 cm, durante 

47 minutos. Este procedimento foi realizado três vezes para aumentar a eficiência do processo 

de deslamagem. No final de cada etapa, a lama foi sifonada do balde com o auxílio de uma 

mangueira e levada para secagem na estufa a 100°C e, em seguida, foi analisada no 

granulômetro a laser e sua alvura foi, posteriormente, determinada. 

5.3 Estudos de caracterização do metapiroxenito 

5.3.1 Caracterização física 

Massa específica 

A determinação da massa específica do minério foi efetuada por picnometria a gás no 

equipamento Ultrapyc Nova 1200e Version 4.00, fabricado pela Quantachrome Instruments, do 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. Em cada análise, utilizou-se um 

porta amostra de tamanho médio, tempo de purga de 4 minutos, número de varreduras igual a 

três e pressão alvo de 17 psi. Por fim, a massa específica foi obtida pela média das três medidas 

realizadas pelo equipamento, o qual proporcionou um desvio padrão equivalente a 0,005%. 

Granulometria  

A análise granulométrica foi feita por peneiramento combinado em duplicata, utilizando as 

peneiras da série Tyler de 2,00 mm (10#) a 0,038 mm (400#). O material passante na peneira 

de 0,038mm foi analisado pelo granulômetro a laser Cilas 1064, pertencente ao Laboratório de 

Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. Tal equipamento utilizou o ultrassom por um 

minuto e uma concentração de 0,1% de hexametafosfato de sódio para dispersão do material. 
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5.3.2 Caracterização química 

Análise química 

As análises químicas por faixa granulométrica e dos produtos dos ensaios de concentração 

foram realizadas na empresa Pedras Congonhas Extração Arte Indústria Ltda. Para tal, usou 

espectrômetro de raios X Shimadzu, modelo EDX 720. Foram determinados os seguintes 

teores: Fe2O3, Al2O3, NiO, MgO, MnO, TiO2, CaO, SiO2, Cr2O3, P2O5 e Co2O3. 

5.3.3 Caracterização mineralógica 

Análise Termogravimétrica  

As determinações da Perda por Calcinação (PPC) foram efetuadas na balança 

termogravimétrica, Modelo TGA Q50 V20.10 Build 36 – Quantachrome Instruments, a qual 

fornece uma rampa de aquecimento, partindo da temperatura ambiente até alcançar 1000°C sob 

uma taxa de 10°C/minuto, utilizando gás nitrogênio com vazão de 90 ml/min para a purga e 10 

ml/min para o resfriamento. Este equipamento está localizado no Laboratório de Espectrometria 

Infravermelha/Análise Termodiferencial do DEMIN/UFOP. 

Difração de raios X  

A identificação das fases mineralógicas predominantes do metapiroxenito foi efetuada por 

difratometria de raios X, utilizando o método do pó total, no Laboratório de Microscopia ótica 

e Difratometria de Raios X do DEMIN/UFOP, difratômetro X’Pert³ Powder equipado com tubo 

de cobre (λ = 1,5406 Å), fabricado pela PANanalytical. Os parâmetros do software Data 

Collector para a geração do difratograma foram: ângulo de varredura (variou de 5° a 90°), 

voltagem de 45 kV e corrente de 40 mA. Os difratogramas gerados foram interpretados com 

base no banco de dados PDF-4, contido no Software High Score Plus, combinados com o 

refinamento de Rietveld, para a semiquantificação das fases minerais identificadas. 

Microscopia Ótica 

Para os estudos de microscopia ótica, selecionou-se visualmente fragmentos de feições distintas 

do metapiroxenito para a confecção de lâminas delgadas, que foram analisadas para os estudos 

texturais e identificação das fases minerais no microscópio Leica, modelo DMLP, do 

Laboratório de Microscopia Ótica e Difratometria de Raios X do DEMIN/UFOP.  
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Microscopia Eletrônica de Varredura com Sistema Dispersivo de raios X (MEV/EDS) 

Para solucionar as dúvidas na identificação dos minerais analisados na microscopia ótica, usou-

se MEV/EDS no Laboratório de Microscopia e Microanálises do DEGEO/UFOP, utilizando o 

equipamento JEOL Modelo JSM-6010LA, fabricado pela Analytical Scanning Electron 

Microscope, com distância de trabalho de 10 mm e voltagem de 20 kV. Para as análises em 

MEV/EDS, foi preciso recobrir as lâminas delgadas com uma fina película de carbono para 

facilitar a condução do fluxo de elétrons incidentes na amostra. 

5.3.4 Alvura 

A determinação da alvura das amostras (alimentação dos ensaios de concentração, produtos da 

deslamagem e dos ensaios de concentração) foi efetuada através do espectrômetro Color Touch 

CTP – ISO da Technidyne Corporation pertencente ao Laboratório de Microscopia Ótica do 

DEMIN/UFOP, seguindo a escala ISO (International Organization for Standardization). A 

metodologia utilizada para preparação da amostra é apresentada a seguir: 

 Pulverização de 100g de amostra em moinho orbital (panela de tungstênio) para, então, 

ser homogeneizada e quarteada para a obtenção de uma alíquota de 10 g que foi secada 

em estufa a 100° C. 

 Transferência de cada amostra para o cilindro conformador sobre uma placa de vidro 

liso. 

 O kit placa de vidro, cilindro conformador, contendo a amostra, foi colocado sobre uma 

balança à prensa, onde foi aplicada uma pressão equivalente a 80 psi. 

 O material compactado dentro do cilindro conformador formou a pastilha que, 

posteriormente, foi inserida no porta amostra do medidor de alvura. 

 No software Color Touch PC Technidyne, verificou-se a fonte utilizada para leitura. O 

equipamento foi calibrado para a fonte C (ISO) de leitura. 

 Selecionou-se o número de leituras (3 leituras) para cada amostra e, então utilizou-se o 

comando “Take Sample” para a realização das leituras das alvuras. Este procedimento 

foi realizado em réplica e retirou-se a média aritmética das leituras realizadas para cada 

amostra. 
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5.4 Ensaios preliminares de concentração do talco 

Após a caracterização física, mineralógica e química da amostra, foram efetuados os ensaios de 

concentração do talco por separação magnética e flotação. Para todos os ensaios preliminares 

de concentração do talco presente no metapiroxenito, utilizou-se o software Minitab 17 para o 

planejamento fatorial completo com réplica dos experimentos. 

5.4.1 Separação magnética 

A concentração do minério por separação magnética para as frações granulométricas estudadas, 

-147 µm +74 µm e -74 µm, foi realizada no separador magnético modelo WHIMS 3x4L, 

fabricado pela Inbrás, usando uma matriz contendo 750 esferas de 6 mm de diâmetro, de massa 

1,1 g cada. A polpa alimentada no equipamento era de 10% de sólidos (200 g de minério). As 

variáveis testadas nos ensaios estão apresentadas na Tabela 2.  

Tabela 2: Fatores investigados nos ensaios de separação magnética. 

Fatores Mínimo Máximo 

Granulometria (µm) -74 -147   +74 

Campo magnético (Gauss) 3575 5465 

 

O procedimento experimental dos ensaios de separação magnética constou de: 

 Adição de 200 g de minério no béquer de 2,0 litros e adição de água de torneira para 

obtenção da polpa com 10% de sólidos. 

 Agitação manual da polpa com auxílio de um bastão de vidro por um minuto. 

 Adição da polpa na caixa da matriz de forma lenta e gradual a fim de evitar a agregação 

do material não magnético e o arraste das partículas fracamente magnéticas. 

 Lavagem, utilizando um fluxo contínuo de água e com pressão manual, do material não 

magnético aderido às esferas até que o fluxo de saída da caixa da matriz não continha 

partículas. Por fim, recolheu-se a bandeja com o material não magnético. 

 Trocou-se a bandeja e desligou-se o campo magnético. Com auxílio de um novo fluxo 

d’água, removeram-se as partículas ferromagnéticas que ficaram retidas na matriz. 

 Finalizado os ensaios, o rejeito (material magnético) e o concentrado (material não 

magnético) foram filtrados e secados em estufa a 100°C; 



29 

 

 Após a secagem, os produtos foram pesados, homogeneizados e quarteados pelo método 

da lona de bancada para a separação das alíquotas para a pulverização. Por fim, as 

alíquotas pulverizadas dos produtos tiveram suas alvuras e composições químicas 

determinadas. 

Na Tabela 3 estão apresentadas as condições dos ensaios de separação magnética. 

Tabela 3: Ordem dos experimentos segundo o planejamento fatorial. 

 

5.4.2 Flotação 

Os ensaios de flotação em bancada foram realizados com a fração -74 µm (200#) em célula 

mecânica CDC, modelo CFB-1000, com cuba inox de 2,0 litros, no Laboratório de Propriedades 

Interfaciais do DEMIN/UFOP.  

Na Tabela 4, estão apresentadas as condições testadas nos ensaios de flotação. Estes valores 

foram determinados baseando-se em trabalhos prévios de resíduos de oficina de artesanato de 

pedra sabão, efetuados por Rodrigues (2010). 

Tabela 4: Fatores investigados nos ensaios de flotação. 

 

 

 

Para os ensaios de flotação, adotou-se o seguinte procedimento: 

Teste Granulometria (μm)
Campo Magnético 

(Gauss)
Corrente (A)

1 -74 5465 7

2 +74 3575 4

3 -74 3575 4

4 +74 5465 7

5 -74 3575 4

6 -74 5465 7

7 +74 3575 4

8 +74 5465 7

Variáveis Mínimo Máximo 

Silicato de sódio - depressor (g/t) 500 1000 

Querosene - coletor (g/t) 500 1000 

Espumante (g/t) 75 150 
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 Introdução de, aproximadamente, 214 g de minério e 1,922 litros de água (volume 

considerando a água e os reagentes) na cuba de 2,0 litros para a obtenção de polpa com 

10% de sólidos.  

 Agitação da polpa por 2 minutos em rotação de 1200 rpm. 

 Adição do depressor (silicato de sódio), dosagem adequada, e condicionamento por 5 

minutos. 

 Adição do coletor (querosene), dosagem adequada, e condicionamento por 5 minutos. 

 Adição do espumante (Flotanol M28), dosagem adequada, e condicionamento por 2 

minutos. 

 Abertura da válvula de ar e remoção automática do flotado por 5 minutos. 

 Filtragem e secagem dos produtos (flotado e afundado) em estufa a 100° C. Em seguida, 

foram efetuadas as pesagens e cada produto foi homogeneizado e quarteado pelo método 

da lona de bancada para a separação das alíquotas para a pulverização e, posterior 

medição da alvura e análise química. 

 

Na Tabela 5, estão apresentados os fatores com os respectivos níveis e ordens de execução dos 

ensaios de flotação, determinados pelo software MINITAB 17. 

Tabela 5: Ordem dos experimentos segundo o planejamento fatorial. 

 

Ensaio
Querosene 

(g/t)

Silicato de Sódio 

(g/t)
Espumante (g/t)

1 1000,0 1000,0 75,0

2 1000,0 500,0 150,0

3 500,0 500,0 150,0

4 1000,0 1000,0 150,0

5 500,0 500,0 150,0

6 500,0 1000,0 150,0

7 1000,0 1000,0 150,0

8 500,0 1000,0 150,0

9 500,0 500,0 75,0

10 500,0 500,0 75,0

11 1000,0 500,0 75,0

12 1000,0 500,0 150,0

13 1000,0 1000,0 75,0

14 500,0 1000,0 75,0

15 1000,0 500,0 75,0

16 500,0 1000,0 75,0



31 

 

Preparação dos reagentes 

Tanto o querosene (coletor) quanto o Flotanol M28 – Clariant (espumante) foram preparados 

na forma de emulsões, conforme metodologia utilizada por Rodrigues (2010), descritas a seguir: 

Emulsão de Coletor (0,5% p/v) 

 Pesou-se 1,25 g de querosene e adicionou 75 ml de água. 

 Preparou-se a solução com um agitador mecânico (mixer para milk shake) por 2 

minutos. 

 Foram adicionados 175 ml de água à emulsão e agitou-se, novamente, por 2 minutos. 

 Transferiu-se a emulsão produzida para um balão volumétrico de 250 ml e aferiu-se o 

volume. 

Emulsão de Espumante (0,25% p/v) 

 Pesou-se 0,5 g de Flotanol M28 e adicionou 60 ml de água. 

 Emulsificou-se a solução com um agitador mecânico por 2 minutos. 

 Adicionou-se 140 ml de água à emulsão e agitou-se, novamente, por 2 minutos. 

 Transferiu-se a emulsão produzida para um balão volumétrico de 200 mL e aferiu-se o 

volume. 

Solução de Depressor (0,5% p/v) 

 Pesou-se 1,25 g de silicato de sódio em um béquer. 

 Adicionou-se gradualmente a massa pesada em um béquer contendo 250 ml de água. 

 Agitou-se a solução com um agitador magnético por 5 minutos. 

 Transferiu-se a solução produzida para um balão volumétrico de 250 ml e aferiu-se o 

volume da solução. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Caracterização física 

6.1.1 Massa específica e distribuição granulométrica 

A massa específica da amostra do metapiroxenito estudado foi de 2,75 g/cm³.  

Nas Figuras 6 a 9, estão apresentadas as distribuições granulométricas dos produtos de cada 

etapa de fragmentação da rocha estudada. Os dados utilizados para a confecção dos gráficos 

estão apresentados nas Tabelas 20 a 23 do Apêndice I.  

Pela Figura 6, observa-se que as partículas com diâmetro menor que 38 μm representam 3,6% 

do minério, após a última etapa de britagem em britador de rolos. O valor do d80 está próximo 

de 1560 μm, enquanto o d50 encontra-se em 830 μm. Após a moagem preliminar em moinho de 

barras (Figura 7), nota-se que as partículas na fração -38 μm representam 10,1% do minério. O 

valor do d80 está próximo de 650 μm, enquanto o d50 é 350 μm. Estes resultados foram utilizados 

para a moagem do material para os ensaios de concentração. A Figura 8 mostra a distribuição 

granulométrica deste material antes da deslamagem. 

 

Figura 6: Distribuição granulométrica do produto da última etapa de britagem em britador de rolos  

(-2000 µm). 
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Figura 7: Distribuição granulométrica do ensaio preliminar de moagem (-833 µm). 

Após a etapa de britagem e da moagem preliminar, utilizou-se de mais uma etapa de moagem 

para a adequação granulométrica do material destinado aos ensaios preliminares de 

concentração. Pela Figura 8, observa-se que 31,8% das partículas estavam abaixo de 38 μm, 

com d50 e d80 próximos de 75 μm e 120 μm, respectivamente. 

 

 

Figura 8: Distribuição granulométrica da amostra de metapiroxenito (-147 µm). 

O material preparado para os ensaios preliminares de concentração na fração -74 μm apresentou 

especificações para aplicação na indústria de fertilizantes e inseticidas, visto que estes setores 

apresentam exigências apenas para granulometria, de acordo com a Tabela 1. 
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Observa-se pela Figura 9, que a lama (31,8% do material -74 μm após a moagem final) possui 

100% das partículas menores que 20 μm, o d80 da lama está próximo de 10 μm e seu d50 em, 

aproximadamente, 6,5 μm. 

 

Figura 9: Distribuição granulométrica da lama proveniente da etapa de deslamagem. 

6.2 Caracterização mineralógica 

6.2.1 Difratometria de raios X 

Nas Figuras 10 a 12, estão apresentados os difratogramas obtidos das diversas frações 

granulométricas provenientes das etapas de fragmentação. Está apresentada, também, a análise 

semiquantitativa dos minerais identificados, determinada por refinamento de Rietveld. 

Observando os difratogramas, é possível perceber a semelhança entre eles, o que permite dizer 

que as frações analisadas são compostas, predominantemente, pelos minerais talco, tremolita, 

clorita, antigorita e magnetita (em baixa proporção). 

Nos difratogramas de raios X das frações granulométricas após britagem de rolos, verifica-se 

que o mineral mais abundante é o talco, seguido da antigorita, clorita e, finalmente, tremolita. 

Observa-se que a proporção da clorita é maior para as granulometrias mais grossas (Figura 10). 
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Figura 10: Difratogramas de raios X das frações granulométricas do produto do britador de rolos  

(-2000 µm). 
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Figura 11: Difratogramas de raios X das frações granulométricas do produto do ensaio preliminar da 

moagem (-833 μm). 



37 

 

 

Figura 12: Difratogramas de raios X das frações granulométricas da amostra após moagem (-147 μm). 

 

Nos difratogramas de raios X da Figura 11, nota-se que o mineral talco é o mais abundante nas 

frações mais grosseiras dos produtos da moagem preliminar, seguido da antigorita, esta que, 

por sua vez, predomina na fração mais fina. A magnetita é observada, em pequena proporção, 

apenas na fração -147 µm. 
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Tabela 6: Distribuição mineralógica após britagem de rolos (-2000 μm). 

 

 
Tabela 7: Distribuição mineralógica após moagem de barras (-833 μm). 

 

 
Tabela 8: Distribuição mineralógica para o material preparado para os ensaios preliminares de concentração (-147 μm). 

Fração Granulométrica (µm) Retido Simples (%) Talco Antigorita Clorita Tremolita Talco Antigorita Clorita Tremolita

+1400 37,00 51,00 25,40 21,30 2,30 41,21 32,06 46,32 10,83

-1400 +417 34,57 43,40 32,20 14,00 10,40 32,77 37,97 28,45 45,75

-417 28,43 41,90 30,90 15,10 12,00 26,02 29,97 25,23 43,42

Global 100,00 45,79 29,31 17,01 7,86 100,00 100,00 100,00 100,00

Teores Minerais (%) Distribuição Minerais (%)

Fração Granulométrica (µm) Retido Simples (%) Talco Antigorita Clorita Tremolita Magnetita Talco Antigorita Talco Tremolita Magnetita

+589 30,10 40,90 31,10 16,20 11,80 0,00 29,85 30,57 30,64 29,47 0,00

-589 +147 40,90 43,10 23,10 20,70 13,10 0,00 42,74 30,85 53,19 44,45 0,00

-147 29,10 39,00 40,70 8,90 10,80 0,50 27,52 38,68 16,27 26,08 100,00

Global 100,00 41,25 30,62 15,92 12,05 0,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Teores Minerais (%) Distribuição Minerais (%)

Fração Granulométrica (µm) Retido Simples (%) Talco Antigorita Clorita Tremolita Magnetita Talco Antigorita Clorita Tremolita Magnetita

+104 32,20 46,00 24,40 16,80 12,80 0,00 35,16 25,99 36,52 32,15 0,00

-104 +74 17,20 42,50 22,90 21,70 12,90 0,00 17,35 13,03 25,20 17,31 0,00

-74 +53 9,40 36,10 37,70 10,60 15,60 0,00 8,06 11,72 6,73 11,44 0,00

-53 +38 9,40 41,40 31,90 14,20 12,40 0,20 9,24 9,92 9,01 9,09 100,00

-38 31,80 40,00 37,40 10,50 12,10 0,00 30,19 39,34 22,54 30,01 0,00

Global 100,00 42,13 30,23 14,81 12,82 0,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Teores Minerais (%) Distribuição Minerais (%)
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Na Figura 12, o talco predomina em todas as frações granulométricas do produto da moagem 

final (-147 µm), seguido da antigorita, tremolita e clorita. Apenas na fração -53 µm +38 µm, 

observa-se a presença da magnetita. A identificação da magnetita apenas nas frações 

granulométricas mais finas, provavelmente, é devido a sua granulometria fina. 

Nas Tabelas 6 a 8, estão apresentadas as proporções minerais em cada produto das etapas de 

preparação da amostra estudada. Estão apresentadas, também, as distribuições dos minerais por 

faixa granulométrica. De um modo geral, nota-se que o talco corresponde a 43,1% da 

assembleia mineralógica do metapiroxenito. A clorita e a tremolita são responsáveis por 15,9% 

e 10,9% da composição do metapiroxenito, respectivamente. Assim como o talco, a clorita e a 

tremolita encontram-se em maiores proporções nas frações +1400 μm (+14#); -589 μm (-28#) 

+147 μm (+100#); -147 μm (-100#) +104 μm (+150#) e -38 μm (-400 #), enquanto a antigorita 

apresenta maior concentração na fração fina da amostra (-38 μm) e corresponde a 30,1% dos 

minerais constituintes da rocha. A magnetita possui baixo percentual correspondendo, 

aproximadamente, a 0,2% da rocha. 

6.2.2 Microscopia ótica 

A seguir, será apresentada a descrição das lâminas do metapiroxenito por microscopia ótica. 

Lâmina 1  

Como pode ser observado na Figura 13, a clorita possui coloração que varia entre o bege e o 

verde claro sob as luzes natural e plano-polarizada. Nas posições de observação a 45° e 90°, a 

clorita apresenta pleocroísmo (verde claro a bege) de forma mais acentuada quando a luz plano-

polarizada é incidente. Quando os polarizadores estão cruzados, é possível observar cores de 

interferência de baixa intensidade (alternando entre o amarelo claro e marrom). A clorita é um 

mineral que apresenta relevo moderado e clivagem pinacoidal bem definida. 

Nas Figuras 13 e 14, quando observado na luz natural e plano-polarizada, o talco é incolor e 

bege claro. Com os polarizadores cruzados, observa-se cores de interferência de alta 

intensidade, onde as cores azul, rosa, violeta e amarelo escuro são exibidas quando a platina é 

girada para as posições 45 e 90°. Pode-se observar o relevo moderado que se destaca em relação 

aos grãos de clorita, além da clivagem pinacoidal basal perfeita com a presença de cristais 

alongados intercrescidos nos veios que cortam pontos da seção da lâmina (Figura 15). Nas 

Figuras 13 a 16, os grãos de talco com maiores dimensões exibem a geometria lamelar, 
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enquanto os grãos menores encontram-se como agregados fibrosos. Na Figura 14, os agregados 

de talco encontram-se arranjados em dois pequenos veios.  

Quando observada sob luz plano-polarizada, a antigorita exibe relevo médio com clivagem 

basal nos grãos maiores, enquanto os grãos menores apresentam-se intercrescidos junto aos 

grãos de talco com formas anédrica e subédrica na porção que predomina a clorita com 

coloração castanho/bege escuro (Figura 15). Sob luz natural e plano-polarizada a antigorita 

possui colorações variadas que vão do verde claro ao incolor (Figura 16).  

Os grãos de antigorita possuem geometria lamelar nos cristais maiores, enquanto nos menores 

não é possível identificar a sua forma. Os agregados dos grãos de antigorita são encontrados na 

forma decussada, como indicado na Figura 16. 

 

Figura 13: Fotomicrografia de região da lâmina 1 (luz transmitida), exibindo pleocroísmo da clorita 

observada em luz natural (a) e luz plano-polarizada (b) e cores de interferência da clorita e talco com 

polarizadores cruzados (c) (Escala: 500 μm, objetiva: 5 x). 
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Figura 14: Fotomicrografia de região da lâmina 1 (luz transmitida), indicando a presença de talco 

observada em luz natural (a) e plano-polarizada (b) e cores de interferência do talco com polarizadores 

cruzados (Escala: 500 μm, objetiva: 5 x). 

 

Figura 15: Fotomicrografia (luz transmitida) exibindo textura da lâmina 1 (Escala: 1 mm, objetiva: 2,5 x). 
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(a)   (b) 

Figura 16: Fotomicrografia (luz transmitida) exibindo grãos de talco e antigorita observada em luz  

plano-polarizada (a) e com polarizadores cruzados (b) (Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 

Lâmina 2 

Na lâmina 2, em destaque para a Figura 17, foram identificados os minerais: antigorita, 

tremolita e clorita crescidos na matriz de talco. A matriz da lâmina 2 é constituída por talco de 

granulometria fina, evidenciando o relevo baixo com orientação. Observa-se, também, grãos 

maiores, anédricos e subédricos, com formas lamelares (Figura 17 e 21).  

Nas Figuras 19 e 20, observa-se relevo médio com clivagem basal, hábito lamelar nos grãos 

maiores de antigorita. Na Figura 20, os grãos de antigorita exibem forma alongada e os 

agregados de seus grãos estão organizados de forma aleatória, ou seja, na forma decussada. Os 

grãos de tremolita exibem relevo moderado, possuem formas de palhetas com características 

anédricas e subédricas e clivagem perfeita em uma direção. Ver Figuras 19 e 20. 

Observa-se na Figura 21, grãos de clorita, os quais exibem forma discoide, relevo moderado e 

clivagem pinacoidal, a maioria dos grãos observados pode ser classificada em subédrica, devido 

as suas arestas estarem parcialmente definidas e facilmente diferenciadas dos demais minerais. 
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Figura 17: Fotomicrografia de região da lâmina 2 (luz transmitida), exibindo matriz de talco contendo 

grãos de antigorita, tremolita e clorita observada em luz natural (a) e com polarizadores cruzados (b) 

(Escala: 1 mm, objetiva: 2,5 x). 

 

Figura 18: Fotomicrografia de região da lâmina 2, exibindo  a presença de talco observado com luz 

natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) (Escala: 200 μm, objetiva: 10x). 
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Figura 19: Fotomicrografia de região da lâmina 2 (luz transmitida), indicando a presença de antigorita, 

talco e tremolita observados com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) 

(Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 

 

Figura 20: Fotomicrografia de região da lâmina 2 (luz transmitida), indicando a presença de antigorita, 

talco e tremolita observados com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) 

(Escala: 500 μm, objetiva: 5 x). 
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Figura 21: Fotomicrografia de região da lâmina 2 (luz transmitida), indicando a presença de talco e clorita 

observados com luz natural (a), plano polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) (Escala: 200 μm, 

objetiva: 10 x). 

Lâmina 3 

Na Figura 22, está apresentada a textura decussada da antigorita e dos grãos inequigranulares 

do talco, na lâmina 3, em matriz fina de talco. Observa-se que os grãos maiores de talco 

apresentam relevo médio a alto quando comparado ao relevo da matriz fina, enquanto a 

antigorita possui relevo médio.  

O talco é o mineral que predomina (em quantidade identificável) na lâmina 3, seus grãos exibem 

coloração incolor e castanho, sob as luzes natural e plano polarizada. A matriz do talco exibe 

relevo baixo, enquanto nos grãos de talco, identifica-se relevo moderado a alto (Figuras 22 a 

26). Os grãos de talco maiores exibem clivagem pinacoidal perfeita com linhas bem definidas 

na superfície, formas lamelares e discoides, enquanto que, nos grãos menores, não é possível 

identificar a clivagem (Figuras 23 a 25). Os agregados dos grãos de talco são encontrados na 

forma decussada, como pode ser visto nas Figuras 23 a 25.  
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Na Figura 23, a antigorita exibe relevo médio e grãos anédricos. Os grãos de antigorita possuem 

geometria semelhante à ameboide e os agregados de grãos são encontrados na forma decussada. 

 

Figura 22: Fotomicrografia (luz transmitida) exibindo textura decussada presente em região da lâmina 3, 

utilizando lente objetiva de menor aumento, observada com luz natural (Escala: 1 mm, objetiva: 2,5 x). 

 

Figura 23: Fotomicrografia de região da lâmina 3 (luz transmitida), exibindo grãos de talco e antigorita 

observados com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c)  (Escala: 500 μm, 

objetiva: 5 x). 

Na Figura 26, observa-se o grão de clorita em forma subédrica, com relevo médio a alto, 

clivagem perfeita em uma direção e crescido em meio a uma matriz de talco.  
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Figura 24: Fotomicrografia de região da lâmina 3 (luz transmitida), exibindo grãos de talco observados 

com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) (Escala: 1 mm, objetiva: 2,5 x). 

 
Figura 25: Fotomicrografia de região da lâmina 3 (luz transmitida), exibindo grãos de talco observados 

com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) (Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 
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Figura 26: Fotomicrografia de região da lâmina 3 (luz transmitida), exibindo o grãos de clorita e talco 

observados com luz plano-polarizada (a) e polarizadores cruzados (b) (Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 

Lâmina 4  

Nas Figuras 27 e 28, é possível observar a extinção olho de pássaro nos grãos de talco quando 

os polarizadores estão cruzados, além do relevo moderado com clivagem perfeita em uma 

direção. Finos grãos de talco constituem a matriz da lâmina 4 (Figuras 27 a 28). Na Figura 28, 

notam-se grãos de clorita intercrescidos em grãos de talco. Em toda a lâmina, os grãos de talco 

possuem geometria alongada e discoide, enquanto os seus agregados possuem forma decussada, 

de acordo com suas diferentes orientações.  

Nas fotomicrografias da Figura 28, os grãos de clorita exibem pleocroísmo (coloração variando 

do verde claro ao incolor). Quando os polarizadores são cruzados, a clorita exibe cores de 

interferência nas tonalidades azul, cinza e amarelo. O relevo observado é moderado com 

clivagem basal perfeita e grãos anédricos e subédricos. Os grãos subédricos encontram-se na 

forma lamelar, em alguns pontos, em matriz abundante de finos grãos de talco. Observa-se a 

clorita agrupada de forma orientada, conferindo à rocha textura lepidobástica, conforme 

observado na Figura 28. 



49 

 

 
Figura 27: Fotomicrografia de região da lâmina 4 (luz transmitida), destacando a matriz e a estrutura 

olho de pássaro nos grãos de talco observados com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores 

cruzados (c) (Escala: 200 μm, objetiva: 10 x).  

 

Figura 28: Fotomicrografia de região da lâmina 4 (luz transmitida), exibindo veios de clorita 

intercrescidos nos grãos de talco observados com luz plano-polarizada (a) e com polarizadores cruzados 

(b) (Escala: 100 μm, objetiva: 20x). 
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A antigorita possui um percentual muito baixo na lâmina, cujas cores variam do incolor ao 

verde claro, quando observado com luz natural e plano-polarizada. Apresenta relevo médio com 

clivagem não identificada e grãos no formato anédrico. Os grãos possuem geometria 

semelhante à ameboide, enquanto os agregados de grãos são encontrados na forma decussada, 

como pode ser observado nas Figuras 29 e 30. 

Nas fotomicrografias apresentadas na Figura 29, observa-se, na parte central, um grão subédrico 

de mineral opaco em matriz constituída pelos minerais talco e antigorita. 

 
Figura 29: Fotomicrografia de região da lâmina 4 (luz transmitida), destacando grão opaco em matriz de 

talco e antigorita observado com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c) 

(Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 

Nas fotomicrografias apresentadas na Figura 31, observa-se a presença de grãos opacos 

subédricos, quando observado em luz transmitida, (à esquerda) e de cor amarelo claro, quando 

observado em luz refletida (à direita).  
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Figura 30: Fotomicrografia de região da lâmina 4 (luz transmitida), indicando a presença de talco e 

antigorita observados com luz natural (a), plano-polarizada (b) e polarizadores cruzados (c)  

(Escala: 100 μm, objetiva: 20 x). 

 

Figura 31: Fotomicrografia de região da lâmina 4, exibindo matriz de talco e grãos subédricos de opacos 

observados com  polarizadores cruzados em luz transmitida (a) e refletida (b).  

(Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 
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Lâmina 5  

Na lâmina 5, observa-se a presença de veios formados por pequenos grãos de clorita que  

(Figura 32). Nas Figuras 32 a 34, a coloração da clorita varia do incolor ao verde claro e o 

pleocroísmo da clorita é de fácil identificação quando a platina é girada (em 90°) sob a luz 

plano-polarizada (Figura 32-a). Com os polarizadores cruzados, a clorita exibe cores de 

interferência que variam entre o amarelo claro, o castanho, a alguns tons de azul e cinza  

(Figuras 32 a 34). Nas Figuras 32 a 34, observam-se os grãos de clorita com relevo médio, 

clivagem basal perfeita em uma direção, hábito lamelar, formas subédricas a anédricas. O grão 

opaco, na Figura 32, exibe forma anédrica. 

Nas fotomicrografias apresentadas nas Figuras 34 e 35, os agregados de pequenos grãos de 

talco constituem a matriz da rocha, não sendo possível identificar sua forma, enquanto que, na 

Figura 36, é possível observar, também, a presença de grãos maiores de talco, com hábito 

lamelar e forma anédrica a subédrica.  

 
Figura 32: Fotomicrografia de região da lâmina 5 (luz transmitida), exibindo veios o de clorita em matriz 

de talco observados com luz plano-polarizada (a) e com polarizadores cruzados (b) (Escala: 1 mm, 

objetiva: 2,5 x). 
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Figura 33: Fotomicrografia de região da lâmina 5 (luz transmitida), exibindo grãos de clorita e grão opaco 

subédrico em matriz de talco observados com luz plano polarizada (a) e com polarizadores cruzados (b) 

(Escala: 200 μm, objetiva: 10 x). 

 

Figura 34: Fotomicrografia de região da lâmina 5 (luz transmitida), exibindo grãos subédricos de clorita 

em matriz de talco observados com luz plano-polarizada (a) e polarizadores cruzados (b)  

(Escala: 200 μm, 10 x). 
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Figura 35: Fotomicrografia de região da lâmina 5 (luz transmitida) exibindo grãos subédricos de clorita 

em matriz de talco observados com luz plano-polarizada (a) e polarizadores cruzados (b)  

(Escala: 1 mm, 2,5 x). 

 

Figura 36: Fotomicrografia de região da lâmina 5 (luz transmitida), exibindo grãos e matriz de talco 

observados com luz plano-polarizada (a) e com polarizadores cruzados (b) (Escala: 1 mm, objetiva: 2,5 x). 
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6.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura com Sistema de Análise Dispersiva de Raios 

X (MEV/EDS) 

As regiões contendo grãos opacos foram identificadas por análise química via microscopia 

eletrônica de varredura com sistema dispersivo de raios X (MEV/EDS), a partir de mapeamento 

e análises químicas pontuais, conforme apresentado nas Figuras 37 a 44. Baseando-se nos teores 

obtidos, foi possível identificar os minerais das regiões estudadas consultando os valores 

teóricos descritos por Deer et al. (1992).  

Na Figura 37, estão apresentadas imagens de mapeamento químico por EDS, da região 

contendo grão mineral opaco observado na lâmina 1. Observa-se que o mineral é formado por 

óxido de Cr e Fe, inserido em matriz silicatada de magnésio. Na Figura 38-a, está apresentada 

a mesma região da Figura 37 (imagem de elétrons retroespalhados à esquerda) com os pontos 

analisados por EDS, cujos resultados estão apresentados na Tabela 9. Baseado nas análises 

químicas dos pontos 1 a 4, conclui-se que o mineral é a aluminocromita e pelas análises dos 

pontos 5 a 10, conclui-se que a matriz é formada por antigorita. 

A cromita foi identificada usando um aumento na região circulada na Figura 38-a, onde exibiu 

pontos que apresentaram teores médios de 46,90% de Cr2O3 e 53,1% de FeO (Tabela 10), como 

observado nos pontos 1 a 7 da Figura 38-b. Nas duas fotomicrografias, observa-se que as zonas 

contendo o grão de aluminocromita apresentam fraturas e falhas, onde há porções com presença 

de cromita. 

A Figura 39 apresenta o mapeamento químico por EDS de uma região da lâmina 2, contendo 

mineral opaco. Observa-se que, na matriz da região analisada, há a presença de silicato de 

magnésio (talco) e o mineral opaco é um óxido de Ti e Fe, provavelmente ilmenita. 

Na Figura 40, está apresentada a imagem de elétrons retroespalhados da mesma região 

apresentada na Figura 39. Na Tabela 11, estão apresentadas as análises químicas dos pontos 

assinalados na Figura 40. Baseado nas análises apresentadas, foram identificados ilmenita 

(pontos 1 e 2) e rutilo (pontos 3 e 4). Nesta fotomicrografia (Figura 40), foram identificados, 

também, tremolita, talco, antigorita e clorita. 
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Figura 37: Mapeamento químico por EDS em região assinalada na lâmina 1. 

 

Figura 38: Fotomicrografia de uma região da lâmina 1, exibindo grão de aluminocromita em matriz de 

antigorita (a) e zonas com presença de cromita (b). 
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Tabela 9: Análise química por EDS dos pontos assinalados na fotomicrografia da Figura 39-a, em região 

da lâmina 1. 

 

Tabela 10: Análise química por EDS dos pontos assinalados na fotomicrografia da Figura 39-b, em região 

da lâmina 1. 

 

Na Figura 41, está apresentado o mapeamento químico por EDS em uma região da lâmina 3 

exibindo mineral opaco. Nota-se que o mineral opaco é constituído pelos óxidos de Cr e Fe, 

inserido em uma matriz de silicato de magnésio. 

A mesma região é apresentada na Figura 42 (imagem de elétrons retroespalhados) com os 

pontos analisados por EDS, cujos resultados estão expostos na Tabela 12. Fundamentado nas 

análises químicas dos pontos 1 e 8, é possível concluir que trata-se do mineral tremolita. Pelas 

análises dos pontos 2, 3, 4 e 9, conclui-se que a matriz é formada por antigorita. Nos pontos 5 

e 6, foi identificada a cromita e, no ponto 7, a magnetita. 

 

MgO Al2O3 SiO2 Cr2O3 FeO

1 - 23,32 - 51,07 25,61 Aluminocromita

2 - 22,86 - 51,73 25,41 Aluminocromita

3 - 22,79 - 51,43 25,78 Aluminocromita

4 40,99 - 50,4 - 8,61 Antigorita

5 40,9 - 49,86 1,14 8,1 Antigorita

6 41,5 - 49,72 - 8,78 Antigorita

7 39,7 2,93 44,2 4,86 8,31 Antigorita

8 40,74 - 49,22 1,37 8,67 Antigorita

Pontos
Teores (%)

Mineral

Al2O3 Cr2O3 FeO

1 - 49,99 50,01 Cromita

2 - 45,54 54,46 Cromita

3 - 46,36 53,64 Cromita

4 21,41 50,69 27,90 Aluminocromita

5 - 45,74 54,26 Cromita

6 - 43,41 56,59 Cromita

7 21,62 50,33 28,05 Aluminocromita

Pontos
Teores (%)

Mineral
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Figura 39: Mapeamento químico por EDS de mineral opaco observado na lâmina 2. 

 

Figura 40: Fotomicrografia em região da lâmina 2,  exibindo grão de ilmenita com zonas de rutilo em 

matriz de antigorita e tremolita. 
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Tabela 11: Análise química por EDS dos pontos assinalados na fotomicrografia da Figura 41, em região 

da lâmina 2. 

 

 

Figura 41: Mapeamento químico por EDS de mineral opaco observado na lâmina 3. 

CaO MgO Al2O3 SiO2 TiO2 Cr2O3 FeO

1 - - - - 57,58 - 42,42 Ilmenita

2 - - - - 57,84 - 42,16 Ilmenita

3 - - - - 98,90 - 1,10 Rutilo

4 - - - - 100,00 - - Rutilo

5 12,49 24,06 - 60,46 - - 2,98 Tremolita

6 12,66 25,30 - 62,04 - - - Tremolita

7 - 39,80 - 48,98 - - 11,22 Antigorita

8 12,22 22,62 - 59,76 - - 5,40 Tremolita

9 - 36,89 7,64 44,54 - 1,81 9,13 Antigorita

10 - 36,44 - 55,23 - 8,33 Antigorita

Pontos
Teores (%)

Mineral
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Figura 42: Fotomicrografia em região da lâmina 3, exibindo mineral opaco em matriz de antigorita e 

tremolita. 

Tabela 12: Análise química por EDS dos pontos assinalados na fotomicrografia da Figura 43, em região 

da lâmina 3. 

 

Na Figura 43, está apresentado o mapeamento químico por EDS de uma região da lâmina 5 

contendo mineral opaco. Pode-se observar que, na matriz da região analisada, há a presença de 

silicato de magnésio (talco e tremolita) e o mineral opaco é constituído por óxido de Fe e Ti, 

possivelmente ilmenita. 

Na Figura 44, está apresentada a imagem de elétrons retroespalhados da mesma região da 

Figura 43. Na Tabela 13, estão exibidas as análises químicas dos pontos assinalados na Figura 

CaO MgO Al2O3 SiO2 Cr2O3 FeO

1 12,26 23,42 - 60,04 - 4,28 Tremolita

2 4,43 31,24 - 55,53 - 8,81 Antigorita

3 - 36,69 10,37 44,3 - 8,64 Antigorita

4 - 38,49 - 49,1 - 12,41 Antigorita

5 - - - - 64,92 35,08 Cromita

6 - - - - 65,27 34,73 Cromita

7 - - - - 4,94 95,06 Magnetita

8 - 24,58 - 60,01 - 3,05 Antigorita

9 12,36 38,59 - 49,02 - 12,39 Tremolita

Pontos
Teores (%)

Mineral
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44. Baseado nas análises químicas apresentadas, foram identificados tremolita (nos pontos 1, 

2, 5 e 6), talco (pontos 7 e 8), ilmenita (ponto 3) e magnetita (ponto 4). 

 

Figura 43: Mapeamento químico por EDS de região contendo mineral opaco da Figura 45. 
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Figura 44: Fotomicrografia em região da lâmina 5, exibindo grão de magnética com zonas de ilmenita em 

matriz de talco e tremolita. 

Tabela 13: Análise química por EDS dos pontos assinalados na fotomicrografia da Figura 47, em região 

da lâmina 5. 

 

6.2.4 Análise Termogravimétrica 

Nos termogramas das frações granulométricas do produto da britagem, foram identificados 

picos em três regiões distintas (Figuras 45 a 47). 

CaO MgO Al2O3 SiO2 TiO2 Cr2O3 FeO

1 12,08 22,3 6,01 55,87 - - 3,74 Tremolita

2 11,05 24,5 - 60,19 - - 4,26 Tremolita

3 - - - - 56,94 - 43,06 Ilmenita

4 - 1,81 - 2,34 - 5,14 90,71 Magnetita

5 10,33 24,72 - 60,76 - - 4,20 Tremolita

6 10,35 25,22 - 57,37 - - 7,05 Tremolita

7 - 33,54 - 66,46 - - - Talco

8 - 31,31 - 64,9 - - 3,78 Talco

Pontos
Teores (%)

Mineral
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Na primeira região de decomposição dos termogramas, foram observados picos entre 45°C e 

100°C, que correspondem à eliminação da água absorvida fisicamente pelas amostras em 

temperatura ambiente.  

Em estudos realizados por Piga et al. (1992), as cloritas, com camadas do tipo brucita e do tipo 

mica, apresentam temperaturas de decomposição na faixa de 540°C e 670°C e entre 670°C e 

810°C, respectivamente. De posse dessa informação, é possível comparar os dados de Piga et 

al. (1992) com a segunda região dos termogramas, entre 550°C e 810°C, onde os valores 

apresentados nas Figuras 45, 46 e 47 indicam que a decomposição está relacionada à perda de 

massa das cloritas ricas em ferro e em magnésio. Com isso, entre 540°C e 810°C, a fase mineral 

clorita pode sofrer alteração para as fases enstatita, espinélio e forsterita. É possível que, 

também, ocorra decomposição da serpentina (antigorita) em olivina, que acontece em 

temperaturas próximas de 600°C (Deer et al., 1992; Piga et al., 1992). Na terceira região, o 

intervalo entre 810°C e 1000°C indica a decomposição do talco em enstatita e cristobalita e a 

formação do diopsídio e talco através da tremolita, conforme os estudos de Deer et al. (1992) e 

Piga et al. (1992). 

 

Figura 45: Termograma da fração granulométrica +1410 m (+14#). 
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Figura 46: Termograma da fração granulométrica -1410 m (-14#) +417 m (+35#). 

 

Figura 47: Termograma da fração granulométrica -417 m (-35#) 
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6.3 Caracterização química 

A análise granuloquímica da amostra estudada, após a etapa de britagem, está apresentada na 

Tabela 14. 

Como observado na Tabela 14, as três frações analisadas apresentam um teor médio, 

aproximado, de 26% de MgO, 9% de Fe2O3, 2% de Al2O3, 2% de CaO e 53% de SiO2. O alto 

valor de SiO2 indica a predominância de minerais silicatados na estrutura da rocha. Como 

observado na microscopia ótica e na difração de raios X, os teores mencionados estão presentes 

nos minerais que predominam no metapiroxenito (talco, tremolita, antigorita e clorita). O baixo 

teor de CaO está relacionado a presença da tremolita na estrutura da rocha. O baixo percentual 

de TiO2 (0,05%) e Cr2O3 (0,6%) condiz com a presença de minerais secundários que possuem 

tais óxidos em suas estruturas (cromita, ilmenita, aluminocromita e rutilo) que foram 

identificados na caracterização mineralógica (MEV/EDS). 

Nas Tabelas 15 e 16, estão apresentados os resultados das análises químicas dos produtos da 

última etapa de moagem e deslamagem, respectivamente. Observa-se que os teores dos óxidos 

analisados não apresentaram diferenças para os produtos obtidos na moagem e deslamagem. 

6.4 Ensaios preliminares de concentração 

6.4.1 Separação magnética 

Na Tabela 17, estão apresentados os resultados dos ensaios de separação magnética, efetuados 

com a amostra de metapiroxenito. Pela Tabela 17, observa-se que a recuperação mássica dos 

ensaios de concentração magnética variou de 92 a 96,4% e os valores de alvura obtidos variaram 

entre 61,1 e 63,1%. Nota-se que houve aumento de 1,1 e 3,1%, respectivamente, em relação à 

alvura da alimentação (60%). Os balanços de massas e teores dos produtos dos ensaios 

efetuados estão apresentados nas Tabelas 24 e 25 do Apêndice II. 

Analisando os valores da recuperação mássica e alvura dos produtos não magnéticos exibidos 

na Tabela 17, percebe-se que não há relação direta entre as variáveis respostas com o fator 

granulometria do material. 
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Tabela 14: Análise granuloquímica e perda por calcinação do metapiroxenito do Córrego dos Boiadeiros. 

 

Tabela 15: Análise química por faixa granulométrica dos produtos da última etapa de moagem (-147 μm). 

 

Tabela 16: Análise química dos produtos da etapa de deslamagem. 

Fração (μm) +1400 -1400 +417 -417 Global

Retido Simples (%) 37,00 34,57 28,43 100,00

TiO2 0,051 0,055 0,072 0,059

Cr2O3 0,580 0,585 0,591 0,585

MnO 0,105 0,104 0,111 0,107

Fe2O3 8,913 8,850 9,014 8,920

Co2O3 0,010 0,011 0,013 0,011

NiO 0,090 0,087 0,086 0,088

MgO 25,892 26,286 26,227 26,123

Al2O3 2,266 2,261 2,385 2,298

SiO2 53,102 52,857 52,522 52,853

P2O5 0,022 0,022 0,022 0,022

CaO 2,029 1,891 1,986 1,969

PPC 6,940 6,990 6,970 6,966

TiO2 32,476 32,395 35,129 100,000

Cr2O3 36,698 34,563 28,739 100,000

MnO 36,457 33,863 29,680 100,000

Fe2O3 36,971 34,300 28,729 100,000

Co2O3 32,969 33,675 33,356 100,000

NiO 37,759 34,288 27,953 100,000

MgO 36,672 34,786 28,543 100,000

Al2O3 36,486 34,010 29,504 100,000

SiO2 37,175 34,573 28,252 100,000

P2O5 37,340 34,326 28,334 100,000

CaO 36,863 34,690 28,447 100,000

Teores (%)

Distribuição (%)

TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 Co2O3 NiO MgO Al2O3 SiO2 P2O5 CaO PPC

-147 +74 0,054 0,775 0,109 9,932 0,017 0,164 27,894 2,439 55,417 0,021 2,348 6,970

-74 0,056 0,769 0,109 9,918 0,017 0,165 27,916 2,330 55,964 0,021 2,454 6,970

Fração gran. 

(μm)

Teor (%)

TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 Co2O3 NiO MgO Al2O3 SiO2 P2O5 CaO PPC

Alim. Flotação 0,052 0,744 0,106 9,552 0,017 0,157 26,086 2,301 52,039 0,020 1,956 6,970

Lama 0,058 0,700 0,102 9,189 0,016 0,151 25,922 2,059 52,363 0,020 2,449 6,970

Produto
Teores (%)
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Tabela 17: Matriz de planejamento dos ensaios de separação magnética com a amostra de metapiroxenito. 

 

A: granulometria (μm); B: campo magnético (Gauss). 

No gráfico de Pareto apresentado na Figura 48, é possível verificar que os fatores estudados, 

granulometria e campo magnético, não foram significativos na variável resposta alvura. Já na 

Figura 49, observa-se que a granulometria e o campo magnético se mostraram significativos, 

individualmente, para a variável resposta recuperação mássica. 

 

Figura 48: Gráfico de Pareto dos efeitos principais atuantes na alvura da separação magnética. 

Ordem do Ensaio A B
Recuperação Mássica 

(%)

Alvura do Produto Não 

Magnético (%)

1 -74 5465 93,1 62,7

2 +74 3575 92,6 63,1

3 -74 3575 94,9 62,1

4 +74 5465 92,3 61,1

5 -74 3575 96,4 61,9

6 -74 5465 93,8 62,0

7 +74 3575 93,4 61,7

8 +74 5465 92,0 62,7

Matriz de planejamento Variáveis respostas

R2 = Ajuste do modelo = 88,51%
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Figura 49: Gráfico de Pareto dos efeitos principais atuantes na recuperação mássica da separação 

magnética. 

Como nenhum dos fatores estudados foram significativos para a variável resposta alvura, serão 

apresentados gráficos dos efeitos principais e de interação entre os mesmos somente para a 

variável resposta recuperação mássica da separação magnética. 

De acordo com a Figura 50, a menor granulometria proporciona maior recuperação mássica, 

assim como o campo magnético menor gera uma recuperação mássica maior. Sendo assim, as 

variáveis estudadas apresentaram um comportamento semelhante para a determinação da 

recuperação mássica, ou seja, o aumento do campo magnético e da granulometria provocaram 

efeitos negativos na recuperação mássica.  

Na Figura 51, estão apresentados os gráficos de interação entre as variáveis estudadas sobre a 

recuperação mássica. Observa-se uma tendência de efeito negativo quando os fatores estudados 

(granulometria e campo magnético) são aumentados, gerando, assim, baixos valores para a 

variável resposta recuperação mássica (Figura 51). Dessa maneira, o valor máximo de 

recuperação mássica pode ser obtido na fração de menor granulometria (-74 m) e no nível 

mais baixo do campo magnético (3575 Gauss), corroborando com a análise dos gráficos 

anteriores (Figura 50). 
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Figura 50: Gráfico de efeitos principais para a recuperação mássica da separação magnética. 

 

Figura 51: Gráfico de interação para recuperação mássica da separação magnética. 

Na Figura 52, também é possível perceber que os parâmetros que proporcionaram maior 

recuperação mássica foram: granulometria -74 µm e campo magnético equivalente a 3575 

Gauss, os quais ofereceram recuperação mássica equivalente a 96,4%. 
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Figura 52: Gráfico de superfície de recuperação mássica versus campo magnético, granulometria da 

separação magnética. 

Os setores de fabricação de inseticidas e fertilizantes não exigem valores mínimos de alvura e 

demais especificações para o talco, com isso, pode-se concluir que os produtos da separação 

magnética podem ser empregados nesses dois setores, desde que apresentem 99% das partículas 

menores que 44 μm para o primeiro e sem restrição granulométrica para o segundo, de acordo 

com a Tabela 1. 

6.4.2 Flotação 

A lama correspondeu a 31,82% da massa deslamada e a alimentação da flotação 68,18%. Como 

esperado, a lama exibiu alvura maior (igual a 67,4%) e a alimentação da flotação o valor menor 

(51,2%). Tais resultados estão de acordo com os resultados de caracterização mineralógica 

obtidos na difratometria de raios X, uma vez que o talco é o mineral que se encontra em maior 

quantidade na fração fina da rocha (-38 μm), dessa maneira, o fato da lama apresentar um maior 

valor na alvura indica que o talco foi concentrado neste produto (Tabela 18). Devido à sua 

alvura, granulometria e composição química, a lama apresentou especificação adequada para 

aplicação na indústria de papel (carga) e tintas (pigmentos), conforme Tabela 1. 
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Tabela 18: Balanço de massa e respectivos valores de alvura dos produtos da deslamagem. 

 

Na Tabela 19, estão apresentados os resultados dos ensaios de flotação efetuados com a fração 

granulométrica -74 μm do metapiroxenito após deslamagem. Pela Tabela 19, observa-se que a 

recuperação mássica dos ensaios de flotação variou de 7,1% a 47% e os valores de alvura 

variaram entre 52,4% e 66,3%, correspondendo a um aumento de 1,2 % e 15,1% em relação à 

alvura da alimentação, respectivamente. Os balanços metalúrgicos e análises químicas dos 

produtos gerados estão apresentados nas Tabelas 26 e 27 (Apêndice II). 

O gráfico de Pareto, exibido na Figura 53, mostra que, dentre os fatores estudados, nenhum se 

revelou significativo para a alvura, enquanto que, na Figura 54, o que se apresentou 

significativo para a recuperação mássica da flotação foi somente a dosagem de espumante. 

Tabela 19: Matriz de planejamento das variáveis respostas referentes aos ensaios de flotação. 

 
A = Silicato de sódio (g/t); B = Querosene (g/t); C = Espumante (g/t) 

(g) (%)

Alimentação Flotação 3250 68,18 51,20

Lama 1517 31,82 67,40

Produto
Massa Alvura      

(%)

Ensaio A B C
Recuperação 

Mássica (%)

Alvura Flotado 

(%)

1 1000,0 1000,0 75,0 13,1 56,6

2 500,0 1000,0 150,0 43,4 60,5

3 500,0 500,0 150,0 42,0 62,5

4 1000,0 1000,0 150,0 46,6 51,3

5 500,0 500,0 150,0 40,9 51,8

6 1000,0 500,0 150,0 42,1 63,3

7 1000,0 1000,0 150,0 42,5 51,7

8 1000,0 500,0 150,0 47,0 52,8

9 500,0 500,0 75,0 10,3 57,6

10 500,0 500,0 75,0 7,6 59,8

11 500,0 1000,0 75,0 12,8 56,8

12 500,0 1000,0 150,0 33,1 52,4

13 1000,0 1000,0 75,0 12,1 55,1

14 1000,0 500,0 75,0 10,0 60,2

15 500,0 1000,0 75,0 7,7 58,8

16 1000,0 500,0 75,0 7,1 66,3

Matriz de planejamento Variáveis respostas
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Figura 53: Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados atuantes na alvura na flotação. 

 

Figura 54: Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados atuantes na recuperação mássica na flotação. 

Como nenhum dos fatores estudados foram significativos para a variável resposta alvura, serão 

apresentados gráficos dos efeitos principais e de interação entre os mesmos somente para a 

variável resposta recuperação mássica.  
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O fator dosagem de espumante se apresentou significativo sobre a recuperação mássica, ou seja, 

o aumento da dosagem de espumante promoveu efeitos positivos na recuperação mássica, 

enquanto que os fatores dosagem de silicato de sódio e de querosene não afetaram, 

significativamente, os valores de recuperação mássica (Figura 55). 

 

Figura 55: Gráfico de efeitos principais para recuperação mássica da flotação. 

Na Figura 56, pode-se ver que, apesar de haver uma interação entre os fatores dosagem de 

silicato de sódio e de querosene, esta pouco influencia nos valores de recuperação mássica. A 

recuperação mássica é maior, quando os níveis de dosagem de espumante e de silicato de sódio 

são mais elevados (150 g/t e 1000 g/t, respectivamente), o que define um efeito positivo desses 

reagentes. 

A Figura 57 exibe o gráfico de superfície para a recuperação mássica. A maior recuperação 

mássica poderia ser obtida utilizando 1000 g/t de silicato de sódio, 1000 g/t de querosene e 

112,5 g/t de espumante.  

Baseando-se nos valores de alvura obtidos, os produtos flotados podem ser aplicados para a 

indústria de papel (carga), inseticida e fertilizante, conforme as informações industriais exibidas 

na Tabela 1, embora a recuperação mássica tenha sido muito menor do que as obtidas nos 

ensaios de separação magnética. 
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Figura 56: Gráfico de interação para recuperação mássica na flotação. 

 

Figura 57: Gráfico de superfície de Recuperação Mássica X Querosene e silicato de sódio para flotação. 
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7 CONCLUSÕES 

De acordo com os estudos realizados com a amostra de metapiroxenito, concluiu-se que: 

 As fases minerais identificadas no metapiroxenito foram: antigorita (30,1%), clorita 

(15,9%), talco (43,1%), tremolita (10,9%) e óxidos metálicos (0,1%). Os óxidos 

metálicos foram identificados como ilmenita, rutilo, magnetita, cromita e 

aluminocromita.  

 As alvuras das alimentações da separação magnética para as frações -147 μm +74 μm e 

-74 μm foram 60% e 60,8%, respectivamente. A alvura da alimentação deslamada da 

flotação (-74 μm) e da lama correspondeu a 51,2% e 67,4%, respectivamente. 

 Os fatores granulometria (+74 μm e -74 μm) e campo magnético (3575 Gauss e 5465 

Gauss) se mostraram significativos somente para a variável resposta recuperação 

mássica.  

 O campo magnético 3575 Gauss e a fração granulométrica -74 μm geraram uma 

recuperação mássica igual a 96,4% e alvura de 61,9% do produto não magnético. 

 O fator dosagem de espumante (75 g/t e 150 g/t) se mostrou significativo somente para 

a variável resposta recuperação mássica na flotação.  

 A recuperação mássica máxima (47,0%) da flotação foi obtida utilizando 1000 g/t de 

silicato de sódio, 500 g/t de querosene e 150 g/t de espumante. A alvura do flotado 

obtida com estes parâmetros foi 52,8%. 

 A alimentação dos ensaios preliminares de concentração por separação magnética  

(-74 μm) apresentou especificação para a indústria de fertilizantes e inseticidas. 

 Os produtos dos ensaios preliminares de concentração por separação magnética e 

flotação apresentaram especificações para a indústria de papel (carga), fertilizantes e 

inseticidas. 

 A lama apresentou especificação para o setor de papel (carga) e tintas. 
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9 APÊNDICES 

9.1 Apêndice I: Análises granulométricas realizadas para a caracterização do minério 

Tabela 20: Distribuição granulométrica após britagem final com abertura em 200 m (10#). 

 

  

Mesh (#) μm Retido Simples Retido Acumulado/Faixa Retido Acumulado Passante Acumulado

10 2000 0 - 0 0 100,0

12 1700 7,64 479,69 6,1 6,1 93,9

14 1400 38,85 401,90 30,9 37,0 63,0

16 1180 6,97 334,49 5,5 42,5 57,5

20 833 8,96 260,98 7,1 49,7 50,3

28 589 14,68 184,36 11,7 61,4 38,6

35 417 12,83 130,42 10,2 71,6 28,4

48 295 6,71 92,31 5,3 76,9 23,1

65 208 6,51 65,21 5,2 82,1 17,9

100 147 5,58 46,02 4,4 86,5 13,5

150 104 4,36 32,54 3,5 90,0 10,0

200 74 2,41 23,08 1,9 91,9 8,1

270 53 2,50 16,47 2,0 93,9 6,1

400 38 3,17 11,80 2,5 96,4 3,6

-400 -38 4,48 - 3,6 100,0 0,0

Total 125,65 100 100 - -

28,4

34,6

Tamanho Frequência (%)
Massa (g) Massa máxima (g)

37,0
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Tabela 21: Distribuição granulométrica após moagem e classificação em 833 m (20#). 

 

  

Mesh (#) μm Retido Simples
Retido 

Acumulado/Faixa 

Retido Simples 

Total (%)
Retido Acumulado 

Passante 

Acumulado

20 833 0 - 0 0 100,0

28 589 38,54 184,36 30,1 30,1 30,1 69,9

35 417 16,19 130,42 12,6 40,9 42,7 57,3

48 295 12,13 92,31 9,5 52,2 47,8

65 208 15,91 65,21 12,4 64,6 35,4

100 147 8,15 46,02 6,4 70,9 29,1

150 104 6,82 32,54 5,3 29,1 76,3 23,7

200 74 8,18 23,08 6,4 82,7 17,3

270 53 2,86 16,47 2,2 84,9 15,1

400 38 6,42 11,80 5,0 89,9 10,1

-400 -38 12,95 - 10,1 100,0 0,0

Total 128,12 100,0 100,0 100,0 - -

Frequência(%)

40,9

29,1

Tamanho

30,1

Massa (g) Massa máxima (g)
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Tabela 22: Distribuição granulométrica após moagem e classificação em 147 m (100#). 

 

 

Tabela 23: Distribuição granulométrica da lama em granulômetro a laser 

Mesh (#) μm

100 147 0 0 100,0

150 104,00 32,2 32,2 67,8

200 74,00 17,2 49,4 50,6

270 53,00 9,4 58,8 41,2

400 38,00 9,4 68,2 31,8

- 19,29 2,9 71,1 28,9

- 10,52 7,9 79,0 21,0

- 5,55 8,9 87,9 12,1

- 2,63 5,2 93,0 7,0

- 1,34 3,6 96,6 3,4

- 0,70 2,3 99,0 1,0

- 0,26 1,0 100,0 0,0

Total 100,0 - -

Tamanho Retido 

Simples

Retido 

Acumulado

Passante 

Acumulado

Frequência (%)

0,0 0,0 100,0

1,9 1,9 98,1

17,0 18,9 81,1

27,3 46,2 53,8

20,6 66,8 33,2

15,4 82,2 17,8

9,1 91,3 8,7

8,5 99,8 0,2

0,2 100,0 0,0

Total 100,0 100,0 -

3,50

2,48

-1,75

1,75

19,80

Tamanho (μm)

14,00

9,90

7,00

4,95

Fequência (%)

Retido Simples Retido Acumulado Passante Acumulado
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9.2 Apêndice II: Resultados dos ensaios preliminares de concentração 

Tabela 24: Balanço de massa e alvuras dos produtos dos ensaios da separação magnética com a amostra de metapiroxenito. 

 

  

Ensaio
Granulometria 

(μm)
Campo (Gauss)

Massa Não 

Magnético (g)

Massa 

Concentrado (g)
Massa Total (g) Perda (%)

Recuperação 

Mássica (%)

Alvura Não 

Magnético
Alvura Magnético

1 -74 5465 1143,3 84,6 1227,9 1,8 93,1 62,7 55,8

2 +74 3575 1293,8 104,1 1397,9 0,2 92,6 63,1 59,1

3 -74 3575 1369,9 73,4 1443,3 0,5 94,9 62,1 53,8

4 +74 5465 1175,7 98,1 1273,8 2,0 92,3 61,1 58,7

5 -74 3575 1588,9 59,7 1648,6 0,1 96,4 61,9 51,9

6 -74 5465 1147,8 76,2 1224,0 2,1 93,8 62,0 53,8

7 +74 3575 1304 91,8 1395,8 0,3 93,4 61,7 58,3

8 +74 5465 1121,5 97,6 1219,1 2,5 92,0 62,7 59,9
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Tabela 25: Análise química das alimentações e produtos dos ensaios de separação magnética com a amostra de metapiroxenito. 

 

  

TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 Co2O3 NiO MgO Al2O3 SiO2 P2O5 CaO PPC

Alimentação (+74 μm) 0,054 0,775 0,109 9,932 0,017 0,164 27,894 2,439 55,417 0,021 2,348 6,970

Alimentação (-74 μm) 0,056 0,769 0,109 9,918 0,017 0,165 27,916 2,330 55,964 0,021 2,454 6,970

T1 - Mag LQ 0,797 0,109 10,101 0,017 0,162 28,071 2,549 54,312 0,021 2,010 6,970

T1 - Ñ Mag 0,061 0,769 0,109 9,904 0,017 0,165 27,869 2,322 56,111 0,021 2,489 6,970

T2 - Mag 0,001 0,796 0,109 10,009 0,017 0,163 27,078 2,385 53,958 0,021 2,447 6,970

T2 - Ñ Mag 0,057 0,775 0,109 9,936 0,017 0,164 27,955 2,437 55,646 0,021 2,285 6,970

T3 - Mag LQ 0,804 0,109 10,154 0,017 0,162 27,597 2,474 53,820 0,021 2,088 6,970

T3 - Ñ Mag 0,060 0,768 0,109 9,907 0,017 0,165 27,661 2,397 56,300 0,021 2,302 6,970

T4 - Mag 0,008 0,786 0,109 10,018 0,017 0,161 26,988 2,411 53,779 0,021 2,312 6,970

T4 - Ñ Mag 0,057 0,776 0,109 9,929 0,017 0,165 27,373 2,420 54,960 0,021 2,224 6,970

T5 - Mag LQ 0,799 0,109 10,220 0,017 0,161 27,210 2,454 53,533 0,021 2,060 6,970

T5 - Ñ Mag 0,068 0,755 0,109 9,867 0,017 0,163 27,499 2,354 55,726 0,021 2,380 6,970

T6 - Mag LQ 0,775 0,109 10,040 0,017 0,171 27,226 2,497 53,378 0,021 2,212 6,970

T6 - Ñ Mag 0,059 0,770 0,109 9,910 0,017 0,164 27,878 2,347 56,267 0,021 2,349 6,970

T7 - Mag 0,003 0,799 0,109 10,03 0,017 0,163 27,276 2,391 54,27 0,021 2,266 6,97

T7 - Ñ Mag 0,059 0,776 0,109 9,930 0,017 0,164 27,887 2,425 55,111 0,021 2,228 6,970

T8 - Mag 0,001 0,796 0,109 10,026 0,017 0,163 27,426 2,449 54,551 0,021 2,234 6,970

T8 - Ñ Mag 0,055 0,777 0,109 9,933 0,017 0,165 27,896 2,453 55,147 0,021 2,137 6,970

Ensaio
Teor (%)

LQ = Limite de Quantificação
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Tabela 26: Balanço de massa e alvuras dos produtos dos ensaios de flotação do metapiroxenito. 

 

 

 

 

 

Ensaio
Querosene 

(g/t)

Silicato de Sódio 

(g/t)
Espumante (g/t)

Massa Flotado 

(g)

Massa Afundado 

(g)

Massa Total 

(g)

Perda 

(%)
Rec Mássica (%)

Alvura 

Flotado

Alvura 

Afundado

1 1000,0 1000,0 75,0 28,1 181,4 209,5 1,9 13,1 56,6 48,2

2 1000,0 500,0 150,0 92,7 118,3 211,0 1,2 43,4 60,5 58,7

3 500,0 500,0 150,0 89,7 121,2 210,9 1,3 42,0 62,5 58,7

4 1000,0 1000,0 150,0 99,5 111,1 210,6 1,4 46,6 51,3 53,8

5 500,0 500,0 150,0 87,4 124,4 211,8 0,8 40,9 51,8 51,4

6 500,0 1000,0 150,0 89,9 120,7 210,6 1,4 42,1 63,3 59,6

7 1000,0 1000,0 150,0 90,8 120,1 210,9 1,3 42,5 51,7 52,5

8 500,0 1000,0 150,0 100,4 111,8 212,2 0,7 47,0 52,8 54,0

9 500,0 500,0 75,0 22,0 189,7 211,7 0,9 10,3 57,6 51,0

10 500,0 500,0 75,0 16,2 196,1 212,3 0,6 7,6 59,8 50,7

11 1000,0 500,0 75,0 27,3 177,7 205,0 4,0 12,8 56,8 48,9

12 1000,0 500,0 150,0 70,6 141,8 212,4 0,6 33,1 52,4 50,8

13 1000,0 1000,0 75,0 25,8 186,9 212,7 0,4 12,1 55,1 51,9

14 500,0 1000,0 75,0 21,4 186,8 208,2 2,5 10,0 60,2 58,0

15 1000,0 500,0 75,0 16,5 194,9 211,4 1,0 7,7 58,8 53,9

16 500,0 1000,0 75,0 15,1 196,0 211,1 1,2 7,1 66,3 57,0
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Tabela 27: Análises químicas dos produtos da flotação do metapiroxenito. 

TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 Co2O3 NiO MgO Al2O3 SiO2 P2O5 CaO

T1 - Afundado 0,056 0,776 0,109 9,907 0,017 0,162 26,957 2,445 53,396 0,021 2,232

T2- Afundado 0,054 0,778 0,109 9,937 0,017 0,163 27,125 2,577 52,788 0,021 2,632

T2- Flotado 0,052 0,761 0,109 9,845 0,017 0,165 27,958 2,322 56,335 0,021 1,116

T3 - Afundado 0,050 0,780 0,109 9,934 0,017 0,163 27,445 2,574 52,916 0,021 2,588

T3 - Flotado 0,073 0,691 0,109 9,308 0,016 0,154 28,214 2,284 57,292 0,021 1,108

T4 - Afundado 0,054 0,783 0,109 9,958 0,017 0,163 27,035 2,505 52,771 0,021 2,637

T4 - Flotado 0,051 0,764 0,109 9,845 0,017 0,165 27,403 2,293 55,371 0,021 1,196

T5 - Afundado 0,078 0,661 0,109 9,050 0,016 0,145 27,287 2,548 53,229 0,021 2,623

T5 - Flotado 0,054 0,762 0,109 9,848 0,017 0,164 27,975 2,250 56,013 0,021 1,148

T6 - Afundado 0,078 0,661 0,109 9,050 0,016 0,145 27,374 2,616 52,690 0,021 2,611

T6- Flotado 0,078 0,661 0,109 9,050 0,016 0,145 28,400 2,299 56,990 0,021 1,110

T7 - Afundado 0,059 0,756 0,109 9,785 0,017 0,161 27,345 2,505 53,056 0,021 2,840

T7 - Flotado 0,057 0,759 0,109 9,816 0,017 0,164 27,681 2,276 55,837 0,021 1,149

T8 - Afundado 0,052 0,789 0,109 9,986 0,017 0,163 27,349 2,545 53,315 0,021 2,784

T8 - Flotado 0,055 0,766 0,109 9,864 0,017 0,164 27,850 2,345 56,444 0,021 1,222

T9 - Afundado 0,078 0,661 0,109 9,050 0,016 0,145 27,272 2,474 54,303 0,021 2,421

T10 - Afundado 0,053 0,780 0,109 9,951 0,017 0,165 27,402 2,448 54,156 0,021 2,121

T10 - Flotado 0,061 0,741 0,109 9,801 0,017 0,167 28,938 2,110 59,646 0,021 0,633

T11 - Afundado 0,053 0,782 0,109 9,955 0,017 0,164 27,383 2,500 53,998 0,021 2,443

T12 - Afundado 0,051 0,786 0,109 9,979 0,017 0,164 27,331 2,553 53,756 0,021 2,758

T12 - Flotado 0,054 0,764 0,109 9,872 0,017 0,166 27,954 2,307 57,094 0,021 1,127

T13 - Afundado 0,050 0,782 0,109 9,952 0,017 0,164 27,260 2,452 54,049 0,021 2,300

T13 - Flotado 0,060 0,743 0,109 9,778 0,017 0,165 28,511 2,139 58,975 0,021 0,687

T14- Afundado 0,054 0,784 0,109 9,961 0,017 0,164 27,731 2,540 54,572 0,021 2,128

T14- Flotado 0,060 0,746 0,109 9,811 0,017 0,167 28,632 2,134 59,272 0,021 0,758

T15 - Afundado 0,057 0,767 0,109 9,876 0,017 0,163 27,815 2,525 54,478 0,021 2,338

T15 - Flotado 0,060 0,747 0,109 9,806 0,017 0,168 28,522 2,114 59,572 0,021 0,615

T16 - Afundado 0,049 0,779 0,109 9,959 0,017 0,164 27,747 2,500 54,884 0,021 2,167

Ensaio
Teores (%)
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9.3 Apêndice III: Dados dos modelos de regressão fatorial 

Tabela 28: Dados da regressão fatorial para alvura versus granulometria (μm), campo magnético (Gauss) 

na separação magnética. 

 

Tabela 29: Dados da regressão fatorial para a recuperação mássica versus granulometria (μm), campo 

magnético (Gauss) na separação magnética. 

 

Tabela 30: Dados da regressão fatorial para alvura versus silicato de sódio (g/t), querosene (g/t), 

espumante (g/t) na flotação. 

 

  

Termo Efeito Coef. P Significância

Constante - 62,162 0,00 Sim

A -0,025 -0,012 0,967 Não

B -0,075 -0,037 0,900 Não

A*B -0,425 -0,213 0,491 Não

R2 = Ajuste do Modelo = 12,89%

Termo Efeito Coef. P Significância

Constante - 93,563 0,000 Sim

A -1,975 -0,988 0,013 Sim

B -1,525 -0,763 0,031 Sim

A*B 0,675 0,338 0,221 Não

R2 = Ajuste do Modelo = 88,51%

Termo Efeito Coef. P Significância

Constante - 57,340 0,000 Sim

A -0,036 -0,180 0,879 Não

B -3,890 -1,940 0,130 Não

C -3,110 -1,560 0,213 Não

A*B -3,090 -1,540 0,126 Não

A*C -1,660 -0,830 0,491 Não

B*C 0,260 0,130 0,912 Não

A*B*C 0,160 0,080 0,945 Não

R2 = Ajuste do Modelo = 46,84%
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Tabela 31: Dados da regressão fatorial para recuperação mássica versus silicato de sódio (g/t), querosene 

(g/t), espumante (g/t) na flotação. 

 
 

Termo Efeito Coef. P Significância

Constante - 26,125 0,000 Sim

A 2,875 1,438 0,133 Não

B 0,575 0,287 0,747 Não

C 32,150 16,075 0,000 Sim

A*B 1,450 0,725 0,424 Não

A*C 1,825 0,913 0,320 Não

B*C -2,175 -1,088 0,242 Não

A*B*C 0,150 0,075 0,933 Não

R2 = Ajuste do Modelo = 97,80%


