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RESUMO 

O talco é uma carga mineral de importância, aluando também como agente de remoção de piches e materiais 

pegajosos que ocorrem no processo de fabricação do papel (pitch & stickies). Isto se deve à hidrofobicidade natural 

do talco, uma grande vantagem na adsorção destes hidrocarbonetos deletérios, devido à afinidade interfacial entre 

eles (mineral e compostos orgânicos têm superficies apo iares). Assim, este mineral industrial apresenta-se como 

uma boa opção para redução destes contaminantes. Durante um longo período, um eficiente sistema comercial 

atribuiu ao talco importado, propriedade supostamente superior ao nacional, relegando este último a um segundo 

plano. Recentemente os produtores nacionais vêm estabelecendo esforços para mostrar a efetividade do produto 

' nacional na ação de remoção de "pitch", apresentando-o como uma opção ao talco importado. Este artigo compara a 

ação do talco nacional, moído em diferentes tipos de moinhos, gerando granulometrias diversas, com o principal 

talco importado disponibilizado no mercado, como agente redutor de "pitch". A efetividade da redução desses 
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contaminantes foi medida em polpas industriais e em polpas sintéticas. Além da avaliação de ação pelo método 

tradicionalmente utilizado na indústria, via contagem da redução de piche ao microscópio/câmara Neubauer, 

introduziu-se a alternativa de quantificação de adsorção via espectrometria de infravermelho. Os estudos mostraram 

ser o talco nacional perfeitamente capaz de atuar como agente de adsorção de "pitch c stickies" na fabricação do 

papel, sendo pois uma opção viável ao produto importado. 

Palavras-chave: talco, piches, papel, espectrometria de infravermelho 

Área Temática: Minerais Industriais 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

"Pitch" e "stickies" referem-se a uma variedade de resinas orgânicas, hidrofóbicas, de composição química 

sem definição precisa ou constante, e aos depósitos que estas resinas causam no sistema de produção de pasta para 

fabricação de papel. Estes depósitos podem ocorrer em diversos pontos das fábricas, provocando perturbações no 

processo produtivo e na qualidade do produto. Um programa eficiente de controle destes depósitos gordurosos é de 

grande importância na eficiência operacional do processo. 

Através de agregação, o talco deixa piches e gomas menos pegajosos pela ação de cobertura da superficie; 

essa configuração inofensiva da aglomeração, não aderente, é removida do sistema, sendo incorporada ao produto. 

A esse mecanismo, Allen (1993), dá o nome de "detackification". 

Outra ação importante do talco é a de densificação. Com densidade na faixa de 2,8g/cm3
, as partículas de 

talco são significativamente mais densas do que piches e gomas (0,95 a 1 ,05g/cm3
). O talco pode assim, densificar 

os pitch e stickies, que podem então ser mais facilmente separados da polpa via ataque de agentes de limpeza, 

(Yordan et. ai, 1997; Yordan, 1998). 

O conceito da redução de piche pelo uso de talco, consiste em adsorver os constituintes resmosos, 

forma.dores de depósitos e removê-los do processo, junto ao produto final, de maneira discreta e sem prejuízo de sua 

qualidade, (Jordão, 1991). O talco se incorpora nos depósitos de piches, diminuindo a sua aderência e inibindo ainda 

novas deposições. 

Os materiais selecionados para os ensaios foram: o principal talco importado, tradicionalmente fornecido ao 

mercado e o talco nacional, produzido nas minas do estado da Bahia. O talco nacional foi moído em diferentes 

granulometrias, utilizando-se de dois tipos de moinhos: de impacto e de rolos; e quatro tipos de micronizadores: 

vertical de impacto, "jet-mill com choques frontais", "jet-mill com jatos em espiral" e o "moinho de pérolas" 

(moagem via delaminação/atrição com microesferas) . 

Complementaram-se os estudos, com o teste para quantificação de adsorção de "stickies". 

O objetivo final é o de verificar, se o talco nacional é tão efetivo quanto o talco importado, como agente 

redutor de "pitch" e "stickies" na indústria do papel. 

DESENVOLVIMENTO 

O procedimento de quantificação envolveu a aplicação dos seguintes métodos e procedimentos, 

discriminados a seguir. 
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Método de contagem de piche ao microscópio (Método "Paprican Colloidal Modificado - Pitch Count 

Method - CPPI G. I 2u): o método consiste em amostrar a polpa de processo e contar o número de partículas de 

"pitch" coloidal num volume conhecido. Este volume conhecido utilizado é a câmara de Neubauer ou 

hemac itômetro. As gotículas de piche têm movimento "browniano" e são perfeitamente esféricas, diferentes de 

outras partículas coloidais da polpa. Ao microscópio ótico, o "pitch" é identificado como um minúsculo anel de 

borda destacada que tem movimento giratório. A leitura do teste se baseia em contar o número de gotículas de 

"pitch" presentes em uma determinada área (quadrante da câmara de Neubauer) de 0,0025mm2
, totalizando 10 

medidas (I O quadrantes) em um tempo aproximado de 5 minutos . 

Método de análise via espectrometria de infravermelho: a espectrometria de infravermelho (EIV) é uma 

técnica analítica útil na caracterização de substâncias químicas, fornecendo dados sobre a identidade e constituição 

estrutural de um composto puro ou sobre a composição qualitativa e quantitativa de misturas (Brandão et ali i, 1990) . 

O método utilizado para obtenção de espectros de infravermelho dos materiais sólidos foi o da pastilha de 

brometo de potássio prensada. Um espectro de infravermelho compõe-se de bandas de absorção fortemente 

relacionadas aos movimentos moleculares, principalmente vibrações. A espectrometria de absorção de raios 

infravermelhos é feita direcionando um raio infravermelho numa amostra e capturando esse raio num dete~tor. 

Comparando-se o sinal obtido com o "backgound" e após a introdução da amostra, tem-se diferentes espectros, 

sendo assim possível medir a absorção de onda do material da amostra, representada em um conjunto de picos 

característicos de cada absorção molecular. O instrumento usado foi o espectrômetro infravermelho a transformada 

de Fourier FTlR I 760-X da Perkin-Elmer. A pastilha preparada foi colocada no compartimento de amostras do 

espectrômetro de infravermelho a transformada de Fourier, sendo os espectros gerados pelo método de transmissão, 

) nas faixas espectrais de 3 704-3663cm-1 e 3050-2800cm-1
, com resolução espectral: 2cm- 1

; número de varreduras: 16 

vezes. 

Polpas industriais e "pitch sintético": além da avaliação em polpas industriais (polpas mecânicas e 

químicas; formadas com Pinus Taeda e Araucária; consistência de 9%), mediu-se a performance de adsorção 

também em polpa sintética. 

Para tal, foi composto um "pitch" sintético com composição teórica próxima àquele que costuma ocorrer no 

processo industrial. Como o "pitch" natural pode ser quimicamente alterado por variações de temperatura, pressão, 

pH, heterogeneidade das polpas, etc ., o "pitch" sintético é uma tentativa de se ter uma referência homogénea para 

estabelecermos comparações. Esse "pitch" foi composto de acordo com as sugestões bibliográficas apresentadas 

) (Chang , 1985). 

) 

Piche sintético, composição: os componentes do piche sintético foram escolhidos baseando-se na 

similaridade com o "pitch" natural, seja na composição dos constituintes, seja na sua concentração. Para a fração 

insaponificável, tomou-se o caproato de colasterila ( 15% em peso) . Para os componentes ácidos resinosos, o ácido 

abiético (20%) e palmítico (10%). Estearato de metila (15%), ácido oléico (15%) e ácido linoléico (15%) foram 

usados, representando a fração dos ésteres e ácidos graxos presentes no "pitch" natural. Para a fração álcool, 

utilizou-se o álcool oléico (I 0% em peso). Os percentuais dos 7 componentes indicados anteriormente, foram 

compostos de modo a se ter 20g de pitch" sintético. Depois de pesados e misturados, a mistura foi aquecida a 130°C 

por 4 minutos. Pipetou-se 4ml (3,4g) do piche sintético aquecido, adicionando-o a 1 OOml de uma solução 0,4% de 

Na OH, promovendo agitação vigorosa (I OOOrpm). Diluiu-se 25m! desta solução em 1 OOml de água deionizada. Isso 

simulou a polpa sintética, com "pitch", ajustando-se o pH para 11,5. Adicionou-se aos IOOml do piche sintético, 

0,85g de talco, correspondendo a I% de sólidos, faixa que pode ser utilizada industrialmente. Agitou-se 
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vigorosamente a polpa com o sólido por 5 minutos, a I OOOrpm para promover o conta to polpa/"pitch", sua adsorção 

e sua homogencização.Filtrou-se em papel de filtro branco médio, utilizando 75ml de água destilada como água de 

lavagem na filtragem. A fixação desse volume visa manter uma mesma condição de lavagem da amostra para todos 

os tipos de talco. O retido foi secado em estufa por 12 horas, a 60"C. A seguir, o talco retido no filtro, contendo o 

piche adsorvido, foi preparado em pastilhas de KBr e submetido à análise por espectrometria de infravermelho. 

Método para quantificar a adsorção de "stickies' ', "Doshi Test Method- Polar Minerais- Lab Report 00-3-

11-0 1-Joel Zazyczny): o reprocessamento de jornais e revistas apresenta, entre outros problemas, a contaminação 

com os chamados "stickies" (adesivos de contato, metais, graxas, látex), que levam à formação de contaminações no 

processo, como quebras no entrelaçamento das fibras, buracos, riscos e manchas. A adição de talco reduz a presença 

e ação desses contaminantes.Os materiais utilizados para teste da ação do talco como agente adsorvente de 

"stickies": polpa de reciclados de jornais e revistas com consistência de 0,75%; talco; cuba de aço inoxidável para 

I 21; agitador de polpa; aquecedor; coletor de aderentes ("stickies"); haste metálica, escala digital. Oito litros de 

polpa com 0,75% de consistência, são adicionados à cuba de aço, agitados e aquecidos. Toma-se a haste coletora, 

que é enxaguada com água dcionizada e seca a I 05°C. A haste é então pesada, presa na cuba e mergulhada na polpa. 

A polpa é agitada por 30 minutos a 65°C. Após esse prazo, retira-se a haste coletora, seca-se a I 05°C, deixa-se 

esfriar até a temperatura ambiente. Faz-se a pesagem. O aumento do peso se deve aos microadesivos capturados. 

Adiciona-se talco à polpa, equivalente a 4,5kg/t, agitando por 20 minutos, numa temperatura de 50°C. Depois dos 

20 minutos de agitação, pesa-se a haste coletora, prende-se a mesma na cuba e mergulha-se a mesma na polpa. A 

polpa é agitada por 30 minutos a 65°C. Após esse prazo, retira-se a haste coletora, seca-se a I 05°C, deixa-se esfriar 

até a temperatura ambiente e fàz-se a pesagem. O aumento do peso se deve aos "stickies" capturados. 

Foram feitas análises de Microscopia Eletrônica de Varredura para verificação de formas das partículas, 

tanto do talco nacional (macrocristalino ), quanto do importado (microcristalino ). 

Condições dos ensaios: quanto aos tipos de talcos, as características granulométricas foram conseqüências 

dos processos de moagem utilizados (talco nacional); o talco importado, tal qual é oferecido ao mercado. Geraram

se assim, diferentes áreas superficiais específicas. Quanto aos tipos de polpas, os Testes de 1 a 9 foram feitos com 

diferentes polpas industriais, utilizando diferentes tipos de talco em diferentes concentrações. Avaliação feita via 

microscopia ótica. Houve composições com polpa mecânica (Pinus Taeda e Araucária) e polpa química. 

O teste I O visou testar a efetividade do talco nacional na adsorção de "stickies" - materiais aderentes, 

contaminantes, numa polpa de material reciclado. Testou-se ainda a efetividade do talco brasileiro após tratamento 

com aditivo: amina quaternária (Polyman PR971L - Basf ou Nalco 7607). Isso permite uma melhor dispersão do 

talco na polpa, podendo ter reflexos na sua reatividade. Foi adicionado O, 13%(p/p) de aditivo cm relação à massa. 

Comparou-se ainda com os talcos: americano, australiano e de um segundo fornecedor nacional. 

Os testes de II a I 5 foram analisados via espectrometria de infravermelho (EIV). 

RESULTADOS 

Os resultados dos ensaios com polpas industriais (testes de I a 9), tiveram seus dados tabulados e os 

resultados apresentados sob a forma de gráficos nas Figuras I e 2. O resultado da quantificação de adsorção de 

"stickies" está apresentado também em forma de gráfico na Figura 3. 

Os ensaios analisados via EIV são apresentados em forma de tabelas com os resultados obtidos e as 

respectivas curvas características do método exemplificado na figura . 

312 

:,j 



• %Redução de piches em função do% talco adicionado- polpas industriais 
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Figura I: Gráfico %de redução de "pitch" em polpas industriais, cm função da área superficial específica do 
talco, para 03 faixas de concentração de talco na polpa : 0,5, I ,O e I ,5%. 

Figura 2: Gráfico percentual médio de redução de 
piches em polpas industriais Variações médias de 
concentração para ad ição de talco de: O, I ; 02; 0,3; 0,4; 
05; I ,O e I ,5%. Ordenadas: % de redução de "pitch". 
Abscissa: tipos de talco, crescentes em área superficial 
específica. 

Figura 3: Gráfico do % de redução de "stickies" 
após a adição de diferentes tipos de talco. Doshi 
Tcst. Ordenadas: % de redução de "pitch". Abscissa: 
tipos de talco. 

A quantificação da adsorção, via ElV, foi realizada da seguinte maneira: no espectro do talco, dentre as 

várias raias disponíveis, selecionou-se a banda com máximo a 3676cm·1 e limites em 3704 e 3663cm·1
, devido à 

vibração de estiramento da hidroxila na rede cristalina do talco, para quantificar a massa de talco, que é o substrato 

ou adsorvente no ensaio de adsorção; a área integrada, correspondente a esta raia, foi calculada e denominada A,. 

Analogamente, selecionou-se o conjunto de raias entre os limites de 3050cm·1 e 2800cm·1 (Figura 4), 

atribuído às vibrações de estiramento dos grupos metileno e meti! dos hidrocarbonetos componentes do piche (que é 

o adsorvato neste sistema), para medir a quantidade deste material orgânico, após a sua adsorção na superficie do 

talco; a área integrada correspondente foi calculada e chamada de Aad (Figura 4). A quantidade de material 

adsorvido pode ser estimada, comparativamente, pela relação entre estas áreas, determinada para uma mesma 

amostra de talco, submetida a um mesmo ensaio de adsorção, seja de piche sintético ou de licor real (industrial):R = 

Aa,/ A, . Quanto maior esse índice R, maior a ação do talco como agente adsorvente de piche. 
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O procedimento para análise com polpa industri al (licor) de celulose, fo i o que se segue: filtrou- se a polpa 

cm filtro médio c fez-se contato entre a amostra de talco e o licor obtido; a seguir, procedeu-se à análi se por EIV, 

calculando-se as áreas das raias para os diversos tipos de talco, determinando-se as relações de adsorção (R) dos 

mesmos. 

A Tabela I mostra o exemplo dos cálculos relac ionados ao teste 13. As demais Ralações de Adsorção 

calculadas para os demais testes estão lançadas nas quatro colunas à dire ita da Tabela I. 

Tabela I: Relação de Adsorção. Análise Espectrometria In fravermelho 

Tabela I: Relação de adsorção de talco. Piche sintéti co, análise via EIV. Relação de Adsorção R = Aad!A, 
Teste 13, resultados 

Tipos de Talco ASE ASE Area da Area das raias Relação Teste Teste Teste Teste 
BET Blaine raia do dos orgânicos de 

(m2/g) (m2/g) ta lco A, adsorvidos 
adsorção li 12 14 15 
R= A.J A1 

-EIV Aad- EIY 
PR-2 Raymond 2,23 0,66 2,99 3,6 1 1,2 1 0,51 0,96 0,39 

PR-2 Fard 3,46 I , 19 3,26 7,38 2,26 2,60 1,22 0,80 

PC-75 2,24 0,85 2,99 5,92 1,98 2,51 0,88 

P-20 5,70 1,85 3,73 5,97 2,84 1,30 

GM-20 S 6,07 I ,91 3,07 10,90 3,55 3,62 1,42 0,49 

Importado 13,37 3, 13 3,26 14,54 4,46 3,33 0,97 1,37 0,89 

Jet-mill fronta l 10,26 3,84 3, 13 13,6 1 4,35 5, 17 I ,31 0 ,93 

Jet-mill esp. 3500 9,24 3,09 3,50 7, 13 2,04 0,79 1,28 0,77 

Jet-mil esp. 4500 10,90 3,72 2,35 11,28 4,80 5,48 1,49 0,74 

Pérola 10 12,60 2,62 4,24 9,01 2,13 3,6 1 1,09 0,82 

Pérola 20 23 ,52 4,52 2,93 16,35 5,58 6,83 1,66 1,32 

Pérola 30 32,29 5,48 2,34 10,63 4,54 1,65 0,96 0,39 

O 'espectro da aná lise via EIV é visto no exemplo da Figura 4. 

11111 100 

o/o T 

Sll S ll 

li O 

R = I ,SI 

J 
• 
"' ~l 
,. , r "" "' 

211 211 _,. 
"' _,. ..., 

~ 

11 
..., 

11 
4000 361111 32(1(1 2800 c.·rn'1 2 41111 

Figura 4 : Espectro in fravermelho de transmissão: exemplo talco Pérola 30, amostra após adsorção de licor filtrado; 
expansão da reg ião espectral com as duas fa ixas de absorção usadas na quantificação da adsorção. 
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Os resultados das quantificações via infravermelho foram plotados segundo as áreas superficiais específicas BET e 

Blaine para os vários tipos de talcos. Exemplos (testes 11 e 15), são apresentados nas figuras 5 e 6. 

is 
~. 

'~ 

Relação de adsorção- Pkhe sintético 

l '~=.;;::::~=---~~-~~ 

Area 81alne(m 1/g0 -Tipos de talco 

Figura 5: Gráfico "Relação de Adsorção x Área 
Superficial Específica Blaine" de tipos de talco. 
Análise EIV. Exemplo Teste 11. Ordenada: Relação 
de Adsorção. Abscissa: tipos de talco, com ordem 
crescente de área superficial específica. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Relação da adsorçto- Polpa celulose- Piche natural 

Figura 6: Gráfico"Relação de Adsorção x Área 
Superficial Específica BET" de diversos tipos de talco. 
Análise EIV; licor de celuLose, piche natural. 
Exemplo teste 15. Ordenada: Relação de Adsorção. 
Abscissa: tipos de talco, com ordem crescente de área 
superficial específica. 

O estudo para avaliar o desempenho do talco nacional como agente de adsorção de "pitch" e "stickies", 

baseou-se cm ensaios quantitativos para a análise comparativa , pelos métodos de contagem ao microscópio e por 

espectrometria de infravermelho. Os tipos de talco se diferenciaram quanto à estrutura cristalina e às diferenças de 

granulometria alcançadas por diferentes opções de moagem. A estrutura cristalina se reflete nas formas das 

partículas e essas foram verificadas através da análise via MEV (microscopia eletrônica de varredura). No talco 

importado, as partículas tendem a ser mais esféricas e no nacional, mais planares. Essa variação de fon11a não se 

mostrou como sendo um item de importância para que o talco tenha ação efetiva como agente redutor de "pitch". 

Ambos os tipos de talco são capazes de exercer essa ação. 

Com relação à granulometria , à medida que as faixas estão mais finas, aumentam as áreas superficiais 

específicas e há um acréscimo da ação efetiva do talco na adsorção de "pitch". Estes resultados estão lógicos quando 

se relaciona tamanho de partículas com área disponibilizada para a ação de adsorção. Isso se verifica tanto em testes 

com polpa sintética quanto industrial. As medidas de área superficial específica, tanto BET quanto Blaine, mostram 

essa tendência. A área BET apresenta valores significativamente mais elevados, em m2/g, do que a Blaine, já que 

mede a área que engloba fraturas das partículas. Não significa porém, que toda área superficial assim medida, seria 

área útil em termos de disponibilidade para atuação efetiva na captura de "pitch". Comercialmente, a caracterização 

do talco, com informações de área via BET é a mais usual por valorizar o produto. Fato semelhante ocorre com as 

análises granulométricas Malvcrn e Sedigraph. O Sedigraph interpreta as partículas do talco como mais finas, 

também valorizando comercialmente o produto. Ao analisar os resultados das linhas de tendência, Figuras 5 e 6, 

verifica-se claramente que talcos mais finos tendem a ter melhor performance na ação de adsorção quando 

comparados aos mais grossos, sejam pela análise via ASE BET ou ASE Blaine. A cinética do empolpamento parece 

também ter favorecido um talco mais grosso, que embora com área superficial específica bem menor, apresentou um 
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Jesempenho tecnicamente interessante para um produto onde niio houve tiio elevado dispêndio de cnerg1a em 

moagem para se chegar a uma granulometria mais fina. No ensaio realizado para se medir a ação do talco como 

agente de adsorção de "stickics'' , o "Doshi Tcst" , fez-se também um tratamento de superfície com adição de amina 

quaternária. Esse tipo de ação poderia melhorar a cinética de empolpamento, disponibilizando maior número de 

partículas para a atuação desejada.Quanto ús quantidades de talco adicionadas, de uma maneira geral, houve maiores 

ganhos com adições da ordem de I ,5% de talco. Isso confirma valores de cerca de 2kg de talco por tonelada de 

pasta celulósica, como número utili zado pela indústria do papel no Brasil para uso deste mineral no controle de 

"pitch". 

CONCLUSÕES 

Em todos os ensaios realizados, constatou-se a ação efetiva do talco nacional como agente capaz de 

promover a redução de "pitch" e "stickies" nas polpas do processo de tàbricação do papel. A área superficial 

específica é um fator importante para a eficiência da ação do talco, que tem maior capacidade de adsorção para 

maiores áreas superficiais específicas. Um sistema de moagem para se chegar a granulometrias mais finas, 

preservando ao máximo a lamelaridade das partículas do talco tende a favorecer o processo de cobertura dos piches 

coloidais pelo talco (processo de quebra da característica pegajosa de "pitch" e "stickies" - "detackification"). 

O talco não age como agente dispcrsante de "pitch" e "stickies", mas como um antiaglomcrante. Através da 

agregação hidrofóbica, o talco deixa piches e gomas menos pegajosos pela ação de cobertura da superfície. O talco 

nacional apresenta bons resultados quando comparado ao contra-tipo importado. Nos testes com polpas industriais, o 

talco importado mostrou uma redução de cerca de 55% de piche contra cerca de 50% do talco nacional. Nos testes 

com polpa sintética/piche sintético, talcos com maiores áreas superficiais específicas mostraram tendência a 

melhores performances, de acordo com as relações de adsorção medidas. Nesse contexto, a eficiência do talco 

nacional chegou a ser superior ao produto importado, quando se consideram faixas equivalentes de área superficial. 

Independente de sua morfologia, se macrocristalino (talco nacional) oumicrocristalino (importado), o talco 

pode ser utilizado como agente de adsorção de "pitch" na fabricação do papel , seja ele o importado ou o nacional. 
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