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Apresentação: TALCO TS MMG 

(Código: 120101) 

 

O Talco TS MMG é um produto mineral desenvolvido para atender às necessidades da indústria cerâmica 

de Santa Catarina. É um fundente enérgico com lavra no Sul do Brasil e que apresenta teor de Óxido de 

Magnésio na ordem de 35%. Por isso mesmo, o Talco TS MMG foi batizado com esse nome comercial que 

significa: “Talco Talsul Mais Magnésio”. 

 

Tendo maior teor de Mg e sendo um fundente mais enérgico, pode ser usado em menor percentual nas 

formulações de massas cerâmicas para as tipologias de porcelanato esmaltado e grés, agregando mais 

eficiência e estabilidade na queima e menor custo de produção. Não se recomenda, pelo teor de Fe de 

aproximadamente 5%, que esse produto seja utilizado, em altas dosagens, nas formulações de massas cujo 

objetivo principal é obter cor muito branca. 

 

A formação geológica da jazida do Talco TS MMG, em disposição rochosa, garante, ainda, teor de umidade 

mais baixo (máx. 15%) que os talcos disponíveis no mercado (em média 23%), bem como maior grau de 

pureza em relação às contaminações de origem argilosa. 

 

Enfim, o Talco TS MMG é um produto mineral, com maior teor de Mg, mais fundente, com menor grau de 

umidade e com logística mais apropriada ao fornecimento no Sul do Estado de Santa Catarina, o que o 

torna uma matéria-prima extremamente atrativa para a indústria de revestimentos cerâmicos. 

 

A extração e produção do Talco TS MMG é efetuada pelo Minerador Talsul Minérios com o controle de 

qualidade da T-cota, seguindo a orientação técnica via lavra seletiva, com formação de lotes controlados 

que asseguram maior confiabilidade de entrega e estabilidade de especificações para esse importante 

material industrial. O grande volume das reservas, cerca de sete milhões de toneladas, faz da Talsul o maior 

detentor de reservas minerais de talco do Sul do Brasil. A lavra é efetuada em região de fácil logística, no 

Rio Grande do Sul, o que garante a entrega continuada e pontual dos pedidos efetuados. 

 

Além disso, o rigoroso cuidado no cumprimento dos requisitos legais e ambientais, prescritos pelo DNPM e 

pelos órgãos ambientais competentes, garante o fornecimento de um produto legal, ambiental e 

mercadologicamente alinhado à tendência crescente de maior responsabilidade e exigência por parte dos 

mercados consumidores mais qualificados. 

 

O Talco TS MMG é um produto mineral (matéria-prima industrial) de valor agregado e com excelente 

relação de custo-benefício, estando a Equipe de Tecnologia em Desenvolvimento de Materiais e Massas 

Cerâmicas da T-cota pronta para fornecer todo apoio técnico necessário aos Clientes na adoção e pós-

venda deste produto. 

 

Os contatos comerciais e de suporte técnico podem ser efetuados através da T-cota Engenharia e Minerais 

Industriais pelos telefones: (48) 3263-6743 e (48) 9932-9198, ou pelo e-mail mp@t-cota.com.br. 
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Talco TS MMG 
 

 

 
 
 

 

 

Características Gerais 
 

7% 
   

< 2”   
  

 
Facilmente friável 

 
A granel 

Características Técnicas Específicas 
 SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O Fe2O3 

38,79 2,43 35,50 0,96 0,04 5,50 
K2O MnO TiO2 P2O5 PF  
0,33 0,14 0,13 0,03 16,45  

          

 L* a* b*    
63,37 7,86 17,99    

      

Comportamento Técnico em Massa Típica (STD – Porcelanato Esmaltado) 
  1.170oC 1.180oC 1.190oC 1.200oC 1.210oC  

STD (6% Talco) 2,42 1,25 0,34 0,18 0,04  
6% TS MMG 2,53 0,76 0,25 0,09 0,06  

4,5% TS MMG 2,59 1,15 0,36 0,10 0,05  
       

  1.170oC 1.180oC 1.190oC 1.200oC 1.210oC  
STD (6% Talco) 6,61 7,05 7,13 7,07 6,73  

6% TS MMG 6,85 7,21 7,37 7,21 6,95  
4,5% TS MMG 6,73 7,15 7,37 7,25 7,11  

  

O Talco TS MMG é um fundente cerâmico enérgico que apresenta maior teor de Mg que os produtos tradicionais 

do mercado. Possui menor grau de umidade e apresenta logística e preço líquido final muito apropriado para o 

fornecimento à indústria cerâmica do Sul do Estado de Santa Catarina. 

A extração do Talco TS MMG é efetuada com o controle de qualidade da T-cota e, por orientação técnica, via lavra 

seletiva, com formação de lotes controlados que asseguram maior confiabilidade de entrega e estabilidade de 

especificações para esse importante material industrial. A lavra, com grande volume de reservas, é efetuada em 

região de fácil logística, no Rio Grande do Sul, o que garante a entrega continuada e pontual dos pedidos 

efetuados. 

Código do Produto: 120101 Fundente Cerâmico 

Umidade Máxima (%) Granulometria (inch) 

Condição de moagem Disposição/entrega 

Análise Química (%) 

Coordenadas Colorimétricas 

Absorção H2O 

(%) 

Retração 

Linear (%) 
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Gráfico comparativo: RETRAÇÃO LINEAR (%) DE MASSA STANDARD COM 6% DE TALCO DE MERCADO, 

CONTRA 6% E 4,5% DE TALCO TS MMG. 

 

 
 

Gráfico comparativo: ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) DE MASSA STANDARD COM 6% DE TALCO DE 

MERCADO, CONTRA 6% E 4,5% DE TALCO TS MMG. 
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