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O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência do d50 da carga, além dos principais parftmetros de extrusão e 

injeção, na estabilidade colorimétrica c no comportamento mecânico de um compósito. Para tanto, foi utilizada a 

técnica de planos fatoriais do tipo 2k com um centróide com o software de análise multivariada de dados 

UNSCRAMBLER®. Foram estudados na etapa de extrusão, 3 parâmetros de regulagem da cxtrusora além do 

tamanho médio da carga (um calcário calcítico comercial) com um plano fatorial completo, perfazendo 16 ensaios. A 

carga mineral foi incorporada em um polipropileno homopolímero. Na etapa de injeção foram analisados 5 fatores de 

regulagem da prensa injetora com as condições médias de extrusão (do centróide) o que resultou em 19 ensaios, pois 

foi utilizado um plano fracionado. Os parâmetros de resposta colorimétrica foram as coordenadas colorimétricas L*, 

a* e b* e 11E* do sistema CIELab. As respostas analisadas em termos de comportamento mecânico foram a 

resistência a tração e o modulo de elasticidade. As respostas colorimétricas e as respostas mecânicas foram obtidas 

sobre os corpos de prova do tipo "dumbbell", segundo norma ISO . Pode-se constatar que tanto a cor quanto o 

comportamento mecânico são mais sensíveis its modificaçües das condições de extrusão, principalmente quanto ao 

parâmetro temperatura de extrusão no caso da cor e da granulometria da carga c temperatura no comportamento 

mecânico. 

Palavras-chave: minerais industriais, cargas minerais, calcário, polímeros, projetos de experimentos. 

Área Temática: Tratamento de minérios 
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1. INTRODUÇÃO E OB.JETIVOS 

Os mmerais industriais constituem os insumos básicos mais utilizados pela civilização moderna, 

principalmente na construção civil, indústrias cerftmicas, de vidro. cimento, cal , fertilizantes, papel , tintas, plásticos c 

química em geral. No Brasil , eles respondem por 70rfr, cm peso de toda a produção mineral bruta. A Região Sul 

concentra grande pólo industrial consumidor de minerais industriais. além de possuir grandes reservas desses 

recursos minerais não renováveis. O calcário é o mineral industrial mais usado como carga em materiais poliméricos. 

Para essa aplicação este material é usualmente utilizado com d50 da ordem de O, I a 20 micrômetros. É extremamente 

atrativo para a indústria de polímeros pelo seu baixo custo , baixa absorção ao óleo, fácil dispersão em equipamentos 

convencionais, alto brilho, baixa dureza e, conseqüentemente, baixa abrasão. O calcário calcítico ou dolomítico pode 

ser usado como carga tanto em termoplásticos quanto em termorrígidos. Em termoplásticos, usa-se até 50% de 

carbonato na composição do material composto. Quanto às aplicações, o plástico resultante pode ser usado para 

manufaturar autopeças, peças para barcos , painéis de construção, tubos hidráulicos, banheiras , elctrodomésticos, 

computadores, etc. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência do d50 da carga mineral, além dos 

principais parâmetros de extrusão e injeção, na estabilidade colorimétrica c no comportamento mecftnico de um 

material compósito . 

2. O ESTADO DA ARTE 

Será feita uma breve explanação dos aspectos mais importantes para o entendimento deste trabalho. Para 

tanto serão descritos de maneira resumida os parâmetros colorimétricos estudados e também o projeto de 

experimentos usado. 

2.1 Colorimetria 

Cada vez mais o valor económico de diversos minerais industriais está diretamente associado às suas 

propriedades óticas. A tendência dos mercados consumidores de produtos como talco, gesso, caulim, carbonato de 

cálcio e outros minerais é de estabelecerem especificações progressivamente mais rigorosas de parftmetros 

colorimétricos como alvura, amarelamento, opacidade, L* , a* ,b* e outros. Em 1976 o C1E criou o espaço 

colorimétrico L*a*b*, descrito pelas Equações 1-3, onde X, Y e Z são as coordenadas do objeto no sistema XYZ e 

X0, Y0 e Z0 são as coordenadas do branco standard sob um determinado iluminante, no mesmo sistema (CIE, 1996; 

Minolta, 2000). Este é o sistema de coordenadas colorimétricas mais utilizado atualmcnte e a tendência é de que cada 

vez mais haja empresas especificando produtos em termos de L*, a* e b*. 

j y )1\ 
L* == 111 Yo -16 (1) 

a•~ s1( :. t -(:. n (2) 
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O sistema L *a*b* consiste em um sistema de coordenadas tridimensional onde o eixo L* mede a luminosidade 

da amostra (variando de O a I 00), o eixo a* mede a tendência verde-vermelho (valores de a* negativos indicam uma 

tendência crescente da cor na direção do verde e valores positivos de a* medem uma tendência crescente na direção 

do vermelho) e o eixo b* mede a tendência (azul-amarelo). Uma forma usual de especificar a cor de um material 

consiste em determinar um valor de L *a*b* padrão e um valor máximo de Lili* t.E* é um parâmetro que mede a 

diferença de cor entre duas amostras, correspondendo à distância euclidiana entre dois pontos no sistema L*a*b*, 

como detalhado pelas Equações 4-7. 

onde: 

/',.L* ==L*~-L * 1 

/',_/;* == b * 2 - /J *I 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Neste trabalho serão avaliados os parâmetros L*a*b* e as diferenças ~E*. 

2.2 Projeto de experimentos 

Nos últimos anos o comportamento do consumidor tem mudado muito em relação ao que ele realmente 

considera um produto de qualidade. Esta mudança de comportamento fez com que as indústrias entrassem numa 

competição acirrada pelo melhor produto. Assim, a inovação, a flexibilidade e a velocidade são fatores determinantes 

para o sucesso de uma empresa em manter os atuais clientes e a captar novos consumidores. O domínio destes 

fatores criará uma vantagem competitiva. Uma das armas encontradas para poder capacitar as empresas a tirarem o 

melhor de cada produto é o Planejamento e a Analise de Experimentos, que é aplicada tanto ao produto como ao 

processo. 

Pode-se definir um experimento como um teste ou uma série de testes nos quais mudanças são feitas nas 

variáveis de entrada de um sistema (processo ou produto), assim, pode-se observar e identificar as razões para as 

mudanças na(s) variável(is) resposta. 

Em geral, experimentos são usados para estudar a performance de processos e sistemas. Pode-se visualizar o 

processo como uma combinação de máquinas, métodos, pessoas e outras fontes que transformam entradas em saídas 

e que possuem uma ou mais respostas observáveis. Geralmente o objetivo do experimento é determinar a influência 

desses fatores na variável resposta do sistema. Assim o experimentador poderá determinar quais variáveis 
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influenciam e seus ajustes para 4ue a variabilidade da variável resposta seja mínima e 4ue os efeitos dos parâmetros 

não-controlados sejam minimizados. 

Na otimização de um determinado sistema é muito comum o estudo do etCito de uma quantidade muito 

grande de fatores. Com isso, a 4uantidade de ensaios a serem realizados tende a aumentar à medida que novas 

variáveis são acrescentadas ao estudo, Ützendo com que o tempo dedicado a esses testes seja muito grande e também 

tornando oneroso para qualquer empresa. 

Segundo Montgomery (1997) uma das soluções para este tipo de problema é aplicar o plancjamento de 

experimentos, mais especificamente, um planejamcnto fatorial fracionado 2k·p (onde k é o número de fatores de 

controle do experimento e pé o número de blocos a ser fracionado o ensaio). O planejamcnto fatorial tem sido muito 

aplicado em pesquisas básicas c tecnológicas e é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis 

de interesse que realmente apresentam influências significativas na resposta são avaliadas ao mesmo tempo. Para 

análise dos resultados deve-se utilizar técnicas de análise de variância. 

3.METODOLOGIA 

O polímero usado foi o homopolímero francês APPRYL 3400 MAl de baixo peso molecular e índice de 

tluides de40 (39,9) g/IOmin . 

Foram estudas separadamente as etapas de extrusão e injeção dos corpos de prova. Para tanto, a cxtrusão 

foi analisada por quatro fatores controlados. São eles: velocidade parafuso (RPM), vazão (kg/h), temperatura (0 C) e 

d50 (f.tm). Tanto os níveis como os fatores foram escolhidos em função da experiência prévia dos autores e também 

devido à capacidade dos equipamentos usados . A extrusora usada fói a Clextral BC 21 com dois parafusos. 

Ta bel N' dos ti d - - • • --- - • - •• - ·- - v~ •- • v • -- - v •••• ~ ·-- v - ••- -· - ' - -- -•••• -· ·- ~ 

Níveis 
Velocidade 

vazão temperatura dSO da carga I 
parafuso 

Baixo (-1) 200 5 190 2 ,5 I 

Alto (1) 450 lO 240 !O 

Na etapa de injeção foi utilizada uma injetora industrial Sandretto. Foram controlados os seguintes fatores: 

posição de comutação (Posição do parafuso no fim da fase de injeção dinámica), tempo de injeção, pressão de 

injeção, temperatura de injeção e temperatura da matriz. 

Tabela 2 : Níveis dos ti lad ---. 
d . . -

r > 

Níveis 
Posição tempo de injeção pressão de temperatura de temperatura da 

comutação(%) (S) injeção(bar) injeção( 0 C) matriz( 0 C) 
Baixo (-1) 1,5 20 10 190 40 

_ Alto (ll 
-

2 ,5 40 30 230 80 
-

Tabela 3: Matriz do planejamento fatorial completo para etapa de cxtrusão 

Velocidade 
Vazão- Temperatura dSO da 

Ensaio parafuso-
Kg/h _oc carga-f.(m 

RPM 
I 200 5 190 2.5 
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2 450 5 190 2,5 
3 200 lO 190 2,5 
4 450 lO 190 2,5 
5 200 5 240 2.5 
6 450 5 240 2,5 
7 200 lO 240 2,5 
8 450 lO 240 2,5 
9 200 5 190 lO 
lO 450 5 190 lO 
ll 200 lO 190 lO 
12 450 lO 190 10 
13 200 5 240 lO 
14 450 5 240 lO 
15 200 10 240 10 
16 450 lO 240 lO 

17* 325 7,5 215 6,25 
18* 325 7,5 215 6,25 

* Centróide 

Tabela 4: Matriz do planejamento fatorial fracionado (Resolução V) para etapa de injeção 

Posição 
tempo de injeção pressão de temperatura de temperatura da 

Ensaio comutação-
% 

- s i njeção - bar injeção- oc matriz- oc 
l 1,5 20 lO 190 80 
2 2,5 20 10 190 40 
3 1,5 40 lO 190 40 
4 2,5 40 lO 190 80 
5 l ,5 20 30 190 40 
6 2,5 20 30 190 80 
7 l ,5 40 30 190 80 
8 2,5 40 30 190 40 
9 1,5 20 lO 230 40 
lO 2,5 20 lO 230 80 
ll l ,5 40 lO 230 80 
12 2,5 40 lO 230 40 
13 1,5 20 30 230 80 
14 2,5 20 30 230 40 
15 l ,5 40 30 230 40 
16 2,5 40 30 230 80 

17* 2 30 20 210 60 
18* 2 30 20 210 60 

* Centróide 

4. RESULTADOS DISCUSSÃO 

As variáveis resposta analisadas foram os parâmetros colorimétricos L*a*b* e as diferenças AE*. As 
respostas mecânicas analisadas foram o módulo de elasticidade do material e a resistência à tração. Os dados foram 
analisados com o software de análise multi variada de dados UNSCRAMBLER®. 

Tabela 5: Matriz dos resultados para etapa de extrusão 
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2 92,71 -1' 12 15,77 0,76 0,06 29.2 2394 
3 92.42 -I ,14 15,41 1,22 0.09 29 ,2 2265 
4 92.42 -1.27 15 .74 0,98 0.07 29 ,5 2273 
5 92,48 -0,99 15.52 1,07 0,15 28 ,6 2564 
6 92,50 -1.07 16.13 0,63 0,15 28.5 2407 
7 92 .82 -1.17 15 ,83 0,68 0,06 29,3 2545 
8 93,06 -0,90 16,59 0,16 0,09 28,9 2490 
9 92,53 -1,21 16,79 0,68 0,06 28,1 2490 
lO 92,66 -1.06 16.31 0,42 0,08 27,8 2406 
11 91.97 -1 ,29 15,40 1,53 0,20 28 ,5 2300 
12 92,47 -1.13 16,34 0,60 0,07 28 ,5 2207 
13 92.68 -1.27 16.32 0,50 0,10 27,8 2372 
14 93 ,18 -1 ,01 16,54 0,18 0 ,09 26,9 2441 
15 92 ,51 -I ,41 16,38 0,70 0,06 28,2 2459 
16 93 ,00 -1,06 16,55 0,16 0,07 28,1 2261 

17* 92,77 -1 ' 17 16.09 0,49 0,11 28,6 2345 
18* 93,04 -0,96 16,44 0,00 0,05 28.3 2304 

Tabela 6 Matriz d ltad d . . 
~ - -~ -- - -- - -- -- -- - --·- ---- - ------ _"'S __ _ 

Ensaio L* a* b* DE R.trac ME 
I 92,8 -I ,19 16,31 0,14 28,3 2333 
2 92,8 -1,16 16,32 0,13 28,3 2395 
3 92,77 -1.2 16,33 0,13 27,9 2337 
4 92,58 -1.27 16,25 0,19 27 ,7 2324 
5 92,71 -I' 12 16,33 0,04 27,7 2421 
6 92.79 -I ,15 16,32 0 ,12 27,7 2318 
7 92 ,81 -I ,17 16,34 0 ,14 27,3 2295 
8 92 ,8 -I ,13 16,32 0,13 27,6 2352 
9 92,78 -1.22 16,23 0,17 28.5 2540 
10 92,81 -1,16 16,38 0,16 28,5 2443 
11 92,85 -1.22 16.35 0,21 28 2523 
12 92,78 -I ,25 16,25 0,18 28 ,3 2349 
13 92,76 -1,12 16,37 0,1 27,8 2502 
14 92,73 -1,12 16,35 0,06 28,3 2463 
15 92 ,74 -1,14 16,31 0,07 28,1 2324 
16 92,66 -1' 13 16,39 0,06 28,5 2506 

17 * 92,82 -1.19 16,25 0,18 28,2 2420 
18* 92,67 -I ,13 16,33 o 28,6 2453 

* Centróide 

Nas tabela 7 e 8 são mostrados os efeitos principais e as interaçües que apresentaram significância nas 

etapas de extrusão e injeção, respectivamente, com base nos cálculos da ANOV A. O valor do efeito é mostrado entre 

parênteses. Na etapa de extrusão, para as variáveis resposta pesquisadas, de forma global , todos os fatores de 

controle produzem efeito sobre as respostas, com exceção das variáveis a*, DE e E.Ty.DE que não foram afetas por 

nenhum dos fatores de controle. Analisando resposta por resposta o módulo de elasticidade, se pode constatar que é a 

resposta que mais sofre influência dos parâmetros de controle. A pressão também sofre grande influência, sendo que 

as interações desempenham um papel importante. Os parâmetros óticos são pouco influenciados por esse conjunto de 

fatores. Para a resistência à tração, apesar da pouca influência dos fatores o de maior peso é o d50 da carga mineral. 
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T b I 7 R a e a d T d esu tan o para a ana 1se d • fi A • fi . d e vananc.a mostran o a s1gm canc1a e e e1to as vanave1s- extrusao 
Fatores de controle Interações 

Variável 
Velocidade 

Temperatura dSOda 
parafuso Vazão B AC AD BC BD CD 

Resposta 
A 

c carga D 

L s (0,26) NS s (0,32) NS NS NS NS NS NS 
a* NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
b* s (0.34) NS NS s (0,5) NS NS NS NS NS 
DE NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
E.Ty DE NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
R.trac NS s (0,44) s (0,5) s (1,14) NS NS NS NS NS 
Mod.Eiast s (74,4) s (94,1) s (90 ,6) s (60,1) NS NS s (86,9) NS S(58,1) 

S =Efeito significativo NS =Efeito não-significativo 

Para a etapa de injeção , dos fatores de controle selecionados, A e E não produziram nenhum efeito 

significativo sobre as respostas. O módulo de elasticidade foi à resposta mais afetada pelos parâmetros de cqntrole e 

pelas interações, sendo que a temperatura de injeção é o fator que mais influencia nessa resposta. A resistência à 

!ração mostrou-se pouco afetada, sendo a temperatura de injeção o único fator que mostrou algum efeito. Parâmetros 

colorimétricos, de uma forma geral , não foram alterados significativamente. Apenas o a* que mostrou alteração. 

T b I 8 R a e a d T d esu tan o para a a na 1se d • fi A • fi . d e vananc.a mostran o a s1_gm 1Canc1a e e e1to as vanave1s- lnJ~ão 

Fatores de controle Interações 

Variável 
Posição tempo de pressao de temperatura temperatura 

Resposta 
comutação injeção injeção de injeção da matriz AC BE DE 

A B c D E 
L* NS NS NS NS NS NS NS NS 
a* NS NS s (7,37) NS NS NS NS NS 
b* NS NS NS NS NS NS NS NS 
DE NS NS NS NS NS NS NS NS 

R.trac NS NS NS s (0,44) NS NS NS NS 
ME NS s (50,6) NS s (109) NS s (39,9) s (63,6) s (66,6) 

S =Efeito significativo NS =Efeito não-significativo 

5 CONCLUSÕES 

Para os fatores controlados neste trabalho , as respostas sofreram maior alteração na etapa de extrusão do 
que na de injeção . 

Na extrusão a velocidade do parafuso e a temperatura de extrusão afetam a regularidade da cor. 

A granulometria da carga mineral influencia tanto na resposta mecânica quanto na colorimétrica. 

A temperatura de injeção atua significativamente no módulo de elasticidade e na resistência a tração. 
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