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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou a aplicação de técnicas estatísticas no controle do processo e 

no desenvolvimento do produto em uma empresa do ramo da indústria do plástico. É 

demonstrado o uso do controle estatístico de processo no controle de qualidade da cor usando 

as coordenadas colorimétricas CIELAB em um processo de produção de compostos 

termoplásticos para rotomoldagem, o qual não estava introduzido na empresa. Além disto, 

descreve a utilização do delineamento de experimentos na busca da melhor composição para a 

otimização das propriedades mecânicas do composto utilizando nano carbonato, ácido 

esteárico e estearato de zinco aplicado no polietileno linear de baixa densidade. Foram 

utilizados o diagrama de Pareto, os gráficos de superfície de resposta e o gráfico de controle 

de processo. As cartas de controle demostram que o processo não gera produtos não 

conformes e esta sobre controle estatístico. Os índices de capabilidade indicam que o processo 

não é capaz sendo necessário investigar as causas comuns através de ferramentas estatísticas 

para tornar o processo capaz e buscar a sua otimização. A análise dos resultados do 

delineamento de experimentos permitiu identificar a condição ótima global que é encontrada 

quando forem misturadas as quantidades máximas do nano carbonato, ácido esteárico e 

estearato de zinco. 

 

Palavras-chave: controle de processo, qualidade, cor, variabilidade, colorimetria, 

nano composto, carbonato de cálcio. 
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ABSTRACT 

This work aimed to apply statistical techniques in process control and product 

development in a company in the plastic industry branch. It’s demonstrated the use of 

statistical process control in color quality control using colorimetric CIELAB coordinates in a 

thermoplastic compounds process for rotational molding, which was not introduced in the 

company. Moreover, describes the use of design of experiments in search of improved 

composition for compound mechanical properties optimization using nano carbonate, stearic 

acid and zinc stearate applied on linear low density polyethylene. For the analysis was used 

Pareto diagram, response surface graphs and process control graphs. The control charts 

showed that the process does not generate non-conforming products, and it is under statistic 

control. Capability indices indicate the process is not capable, so it necessary investigate the 

common causes using statistical tools to make it capable and optimize it. The design of 

experiments identified the global optimum condition reached with a maximum mix of 

nanocarbonato, stearic acid and zinc stearate. 

Keywords: process control, quality, color variability, colorimetry, nanocomposite, 

calcium carbonate. 
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1. INTRODUÇÃO 

Observa-se um aumento na utilização das resinas termoplásticas, popularmente 

conhecidas por plásticos, nos mais diversos segmentos industriais e no consumo doméstico. O 

avanço tecnológico dos equipamentos de produção, a aplicação de novas tecnologias na 

composição das resinas termoplásticas tem criado soluções inovadoras para as mais diversas 

aplicações. Ainda como vantagem existe a possibilidade da redução de massa dos produtos, a 

reciclagem dessas peças e produtos que atendem às novas exigências ambientais e a redução 

dos custos de produção. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABIPLAST, a 

produção mundial de plásticos em 2011 alcançou 280 milhões de toneladas, sendo a China o 

maior produtor mundial com 23% do total produzido, seguido pela Europa com 21%, EUA, 

Canadá e México com 20% e a Ásia com 16%. O Brasil produz o equivalente a 2% da 

produção mundial de plástico (ABIPLAST, 2013). 

A produção de plásticos no Brasil em 2007 foi de 5.555mil toneladas e em 2012 

atingiu 6.665 mil toneladas representando R$ 53,83 bilhões contra 36,98 bilhões em 2007. As 

empresas brasileiras exportaram aproximadamente 5% da sua produção, enquanto as 

importações representaram 13% do consumo aparente nacional em 2012 (ABIPLAST, 2013). 

De acordo com a ABIPLAST (2013), os principais processos produtivos utilizados 

na produção de transformados plásticos são extrusão com 54,6%, injeção 31,1%, sopro 6,6%, 

termoformagem 2,9%, rotomoldagem 1,9%, emulsão 1,5%, laminação 1,0% e outros com 

1,8%. 

Em todos os processos produtivos há a possibilidade de variações nos processos de 

produção que podem gerar problemas de qualidade no produto final. Como forma de 

solucionar problemas de qualidade e variabilidade nas características dos produtos plásticos o 

CEP tem se mostrado muito eficiente em diversos outros segmentos de produção, portanto a 

sua aplicação na produção de compostos termoplásticos seria uma solução viável. A utilização 

do delineamento de experimentos permite otimizar as propriedades mecânicas dos compostos 

termoplásticos. 

A rotomoldagem é um processo de produção utilizado na moldagem de artigos 

plásticos ocos, abertos ou vazados, sem emendas e de vários tamanhos e formas, como por 
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exemplo, manequins, reservatórios para água potável, brinquedos, caixas para transportes, 

peças para máquinas agrícolas e indústria automobilística, reservatórios para produtos 

químicos, containers para reciclados, entre outras aplicações. Podem ser utilizadas neste 

processo de produção resinas termoplásticas como o PVC, PA, PC, POM, ABS, PP, PE entre 

outros. No entanto mais de 85% das peças rotomoldadas são fabricados com polietileno (PE), 

principalmente em função da sua estabilidade térmica (YAN et al. 2006). 

Uma forma de resolver problemas de aplicação de produtos plásticos, por exemplo, a 

curvatura de tanques, seria o desenvolvimento de um composto utilizando a nanotecnologia.  

O desenvolvimento de qualquer produto que seja composto por mais de um componente 

requer algumas técnicas especiais de experimento para uma avaliação adequada dos 

resultados das misturas. O delineamento de experimento é fundamentado em conceitos 

estatísticos e outras disciplinas científicas permitindo planejamentos de experimentos de 

forma eficiente para realizar inferências significativas sobre os dados obtidos nos 

experimentos planejados (CORNELL, 2011). 

A nanotecnologia é colocada como um motor propulsor do desenvolvimento e 

inovação tecnológica do século XXI, graças às propriedades diferenciadas e ainda 

desconhecidas e inexploradas de materiais e dispositivos em escala nanométrica. Alguns 

estudos estratégicos sobre as perspectivas da nanotecnologia indicam a existência de 

programas governamentais de fomento à pesquisa e desenvolvimento, empresas e instituições 

atuantes em muitos países ao redor do mundo, com investimentos crescentes e alinhados às 

estratégias de competitividade (MILANEZ et al. 2011). São escassos os trabalhos com 

nanotecnologia aplicados em compostos para produção de transformados plásticos pelo 

processo de rotomoldagem. 

1.1 Justificativa 

Em um mercado globalizado que possui um número cada vez maior de peças 

fabricadas pelo processo de rotomoldagem há a necessidade de um controle rígido da 

coloração dos lotes fabricados. O controle de qualidade realizado através da análise visual ou 

da avaliação através do espectrofotômetro sem a aplicação de uma técnica estatística 

específica dificulta o registro do histórico das últimas produções e análise das causas de 

variabilidade durante a produção dos lotes. O desenvolvimento de novos produtos com 
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excelente desempenho e baixo custo exige a aplicação de novas tecnologias e técnicas de 

desenvolvimento de produtos. 

Com o aumento da produção e novas aplicações elevou-se a necessidade de aplicar 

técnicas de controle e desenvolvimento de produtos para solucionar problemas de qualidade 

surgidos nestas novas aplicações a fim de evitar reclamações e problemas de aplicação destes 

produtos, por exemplo, o problema da variação da tonalidade de cor nos produtos acabados 

para consumo, de curvatura, flexão da parte superior ao receber pressão externa, na utilização 

de tanques rotomoldados.   

Para controlar um parâmetro subjetivo como a cor, é necessária a aplicação de uma 

técnica estatística específica.  

Assim este trabalho propõe investigar, como ponto central do seu desenvolvimento, 

as seguintes questões:  

a) Como reduzir a variabilidade de cor na produção de compostos termoplásticos de 

polietileno? 

b) Como melhorar as características do composto de PE micronizado utilizado na 

fabricação de tanques rotomoldados com a aplicação do nano composto de CaCO3? 

Como respostas prováveis ás questões formuladas, o trabalho buscou a confirmação 

para as seguintes respostas: 

A variabilidade pode ser reduzida com a aplicação do Controle Estatístico de 

Processo – CEP no controle da produção dos compostos termoplásticos através das 

coordenadas colorimétricas baseadas no sistema CIELAB avaliadas através de um 

espectrofotômetro. 

A aplicação do delineamento de experimentos na composição percentual do 

composto de rotomoldagem pode identificar a melhor composição para o produto final 

Em função destas razões, é relevante a proposta deste trabalho que procura 

estabelecer uma técnica de aplicação do controle estatístico do processo ao controle da 

coloração na fabricação dos compostos termoplásticos e aplicação do delineamento de 

experimentos na otimização das propriedades de um composto de polietileno com nano 

carbonato. 

 



4 

 

 

 

1.2 Objetivo Geral 

O trabalho pretende demonstrar a aplicação do CEP no controle de qualidade da cor 

em um processo de produção de compostos coloridos e a utilização do delineamento de 

experimentos na otimização de um composto com nano carbonato para a produção de 

transformados plásticos pelo processo de rotomoldagem.  

 

 1.3 Objetivo Especifico 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

a) Estabelecer um procedimento para monitorar as variáveis que definem uma cor, 

através das cartas de controle, possibilitando a formação de um banco de dados com todo o 

histórico das produções fornecendo informações para um estudo estatístico das causas da 

variabilidade da cor durante a produção dos compostos. 

c) Aplicar o procedimento em uma empresa produtora de compostos termoplásticos 

como forma de otimização na aprovação dos lotes, auxiliando quanto às medidas de correção 

a serem aplicadas no lote. Aplicar o procedimento de forma a gerar um aperfeiçoamento no 

controle de qualidade dos lotes produzidos e avaliar a estabilidade do processo através dos 

índices de capabilidade de processo 

d) Utilizar o delineamento de experimentos para agilizar o processo de otimização de 

um novo produto atingindo o melhor desempenho possível do composto com nano carbonato 

melhorando as propriedades mecânicas do polietileno destinado à produção de tanques 

rotomoldados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Indústria Plástica 

Próprio para ser moldado ou modelado é o significado da palavra plástico, deriva do 

grego plastikos, que são materiais poliméricos orgânicos sintéticos, com constituição 

macromolecular, dotada de grande maleabilidade, propriedade de moldar-se em distintas 

formas, facilmente moldável mediante o emprego de calor e pressão (COUTINHO et al. 

2003). 

O plástico está presente no cotidiano das pessoas nos mais diversos setores e 

aplicações. Pode-se encontrá-lo em aplicações simples, como embalagens de alimentos que 

auxiliam no transporte e conservação, permitindo o transporte por longas distâncias. Estes são 

exemplos que mostram algumas utilizações do plástico para dar mais praticidade, segurança e 

qualidade de vida à sociedade moderna.  

O plástico é uma alternativa para auxiliar no avanço das novas tecnologias, sem os 

plásticos muitas aplicações modernas, como automóveis, equipamentos de informática, 

telefonia celular não teriam o desempenho e eficiência que apresentam atualmente. Existem 

aplicações que exigem maior nível de tecnologia, como por exemplo, revestimento de tubos 

para exploração de petróleo em águas profundas, revestimentos de aeronaves, equipamentos 

hospitalares e de informática, próteses humanas, painéis fotovoltaicos, que aliados a novos 

recursos da ciência, como por exemplo, a nano tecnologia, podem trazer soluções inovadoras 

nas mais diversas aplicações (ABIPLAST, 2013). 

De acordo com o relatório ABIPLAST (2013), a indústria de transformação do 

plástico agrega cerca de 12 mil empresas, com 348 mil postos de trabalhos que a coloca como 

terceiro maior empregador da indústria de transformação. Esta indústria é muito diversificada, 

sendo considerada uma solução em termos técnicos para outros setores, atuando como insumo 

para a produção de outros bens, e na forma de produto final destinado ao consumidos final. 

Segundo a ABIPLAST (2013), há uma tendência de aumento no faturamento deste 

segmento. Em 2012 houve um faturamento 7% maior que em 2011, resultando em R$ 56,49 

bilhões, conforme mostrado na Figura 1.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9culas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maleabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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Figura 1 - Faturamento do setor de transformados plásticos em 2012  

Fonte: ABIPLAST (2013) 

 

No Brasil, entre 2011 e 2012 houve um crescimento, em massa, de 5% na produção 

de transformados plásticos, transformando 6,66 milhões de toneladas de material plástico, 

conforme mostrado na Figura 2, representando 2% da produção mundial que foi de 280 

milhões de toneladas em 2011, com um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. 

 

Figura 2 - Produção mundial de plásticos em 2011  

Fonte: ABIPLAST (2013) 
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As principais resinas termoplásticas consumidas no Brasil são polipropileno (PP), 

com 27%, polietileno (PE), 36% e policloreto de vinila (PVC), 17%, que juntas representam 

80% do consumo total das resinas termoplásticas, conforme mostrado na Figura 3.  

 

Figura 3 – Principais resinas termoplásticas consumidas no Brasil em 2012 

Fonte: ABIPLAST (2013) 

 

O rápido crescimento da população mundial aumentou o consumo dos plásticos 

levando a uma discussão com relação à destinação dos resíduos industriais e pós-consumo 

doméstico (KUMAR et al. 2010).  

O termo reciclável quer dizer que o material utilizado em um produto, após ter 

terminado a sua vida útil, pode ser reprocessado, entrar novamente no ciclo de produção e ser 

recolocado no mesmo produto ou em outro similar, processo que pode ser repetido inúmeras 

vezes. A reciclagem mecânica é aquela que transforma os resíduos plásticos industriais em 

produtos similares aos originais, utilizando os mesmos métodos de fabricação dos produtos 

feitos com o material virgem (CALLISTER, 2007). 

A reciclagem do material reduz o consumo da matéria prima e os resíduos gerados 

pelos produtos transformados podem retornar ao processo produtivo. A reciclagem pode 
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reutilizar o resíduo pós-consumo, aqueles resultantes da utilização pelos consumidores 

domésticos, e ainda utilizar o resíduo industrial que pode ser realizado na própria empresa 

consumidora, ou utilizar o serviço de um terceiro que recolhe e reprocessa o resíduo 

(KUMAR et al. 2010). 

A reciclagem é uma atividade importante para a economia e o meio ambiente. Como 

exemplo, pode ser citada a recuperação de componentes e materiais utilizados em veículos, 

que fornece um benefício econômico ao fabricante que recicla o produto e reduz o impacto 

ambiental da indústria automobilística. O automóvel é um exemplo de um bem produzido que 

retrata o aumento do uso de plásticos em aplicações industriais. O índice de reciclagem 

demonstra a porcentagem de material reciclado (JEKEL et al. 2007).  

A Figura 4 mostra o índice de reciclagem mecânica dos plásticos pós-consumo no 

mundo sendo possível observar que o Brasil ocupa o décimo lugar quando comparado com as 

demais nações. O Brasil recicla cerca de 22% de todo plástico pós-consumo produzidos no 

país. 

 

Figura 4 - Reciclagem mecânica de plástico pós consumo 

Fonte: ABIPLAST (2013) 
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Na Figura 5 é demonstrado o percentual de reciclagem de resíduo plástico por tipo de 

resina em 2010, é possível observar que o PEBD/L, principal resina utilizado na 

rotomoldagem, possui uma reciclagem em torno de 72%. 

 

Figura 5 - Reciclagem de resíduo plástico por tipo de resíduo. 

Fonte: ABIPLAST (2013) 

2.1.1 A Cadeia Produtiva do Polietileno 

Conforme ABIPLAST (2013), a cadeia de produção das resinas termoplásticas é 

segmentada em três gerações, a partir do refino do petróleo gerando nafta, óleos combustíveis, 

gás liquefeito de petróleo (GLP) e a nafta. A primeira geração a nafta passa pelo processo de 

craqueamento, produzindo eteno, propeno, buteno, butadieno, que são as principais matérias 

primas utilizadas na polimerização. A segunda geração, a partir das reações de polimerização 

as resinas termoplásticas, popularmente chamadas de plásticos, são produzidas. A terceira 

geração, as resinas termoplásticas passam pelo processo de transformação nos quais são 

fabricados os produtos para o consumidor final, conforme mostrado na Figura 6.  
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Figura 6 - Cadeia Produtiva das resinas termoplásticas 

Fonte: adaptado de ABIPLAST (2013) 

 

Na terceira geração estão inseridos todos os processos de transformação que utilizam 

as resinas termoplásticas para fabricação de produtos transformados. O processo de 

rotomodagem de peças está inserido no mesmo nível das peças injetadas, sopradas e 

extrusadas. Na Figura 7 é apresentada a cadeia produtiva dos produtos plásticos, incluindo o 

polietileno convencional. 
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Figura 7 - Cadeia Produtiva dos plásticos convencionais 

Fonte: adaptado de Padilha e Bomtempo (1999) 

2.1.2 Processos de Produção 

Os transformados plásticos podem ser moldados em vários processos de 

transformação para dar origem aos produtos destinados ao mercado de peças ou utensílios 

diretos para o consumidor final. Ainda podem ser processados na preparação de um composto 

moldável utilizando modificadores de impacto, lubrificantes, aditivos como plastificantes, 

absorvedores de radiação ultravioleta, corantes e pigmentos. Podem ser processados por 
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injeção, extrusão, sopro, rotomoldagem e termoformagem (processo que consiste em moldar 

chapas plásticas dando forma ao produto através da utilização de calor, pressão e vácuo), 

laminação, entre outros (SESI, 2013).  

Na Figura 8 são apresentados os processos produtivos utilizados e a respectiva 

porcentagem de cada processo na produção total de transformados plásticos no Brasil 

(ABIPLAST, 2013). 

 

Figura 8 – Principais processos de transformação das resinas termoplásticas 

 Fonte: adaptado de ABIPLAST (2013) 

 

2.1.3 Polietileno 

O polietileno é quimicamente um dos polímeros mais simples, obtido pela 

polimerização do etileno, em função disso e da sua alta produção mundial é também um dos 

polímeros de menor custo. Devido à sua natureza parafínica, ao seu alto peso molecular e sua 

estrutura parcialmente cristalina, os polietilenos são inertes à maioria dos produtos químicos 
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comuns. Em condições normais não são tóxicos podendo ser usados em contato com produtos 

alimentícios e farmacêuticos. Pode ser produzido por diferentes reações de polimerização 

gerando cinco tipos diferentes de polietileno podem ser produzidos: 

- Low Density Poly (ethylene) LDPE ou como a sua tradução para a língua 

portuguesa: Polietileno de Baixa Densidade PEBD  

- Hight Density Poly (ethylene) HDPE ou como a sua tradução para a língua 

portuguesa: Polietileno de Alta Densidade PEAD  

-Linear Low Density Poly (ethylene) LLDPE ou como a sua tradução para a língua 

portuguesa: Polietileno Linear de Baixa Densidade PELBD  

-Ultra-Hight Molecular Weight Poly (ethylene) UHMWPE) ou como a sua tradução 

para a língua portuguesa Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (PEUAPM)  

-Ultra-Low Density Poly (ethylene) ULDPE ou como a sua tradução para a língua 

portuguesa Polietileno de Ultra Baixa Densidade PEUBD  

Em cada um dos tipos de polietileno a estrutura tem influência direta sobre a sua 

densidade e suas propriedades mecânicas. No polietileno de baixa densidade, as ramificações 

longas aumentam a resistência ao impacto, diminuem a densidade e facilitam o processamento 

enquanto que as ramificações curtas, presentes no polietileno linear de baixa densidade, 

aumentam a cristalinidade e a resistência à tração em relação ao polietileno de baixa 

densidade. A linearidade das cadeias e consequentemente a maior densidade do PEAD fazem 

com que a orientação, o alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam mais eficientes; as 

forças intermoleculares possam agir mais intensamente, e, como consequência, a 

cristalinidade seja maior que no caso do PEBD. Sendo maior a cristalinidade, a fusão poderá 

ocorrer em temperatura mais alta (COUTINHO et al. 2003). 

Normalmente sua origem está ligada ao petróleo, por exemplo, uma das frações, a 

nafta é fornecida para as centrais químicas e petroquímicas, onde passa por uma série de 

processos, dando origem aos principais monômeros, como, por exemplo, o eteno, que através 

da polimerização é transformado no polietileno (ABIPLAST, 2013).  

Os principais tipos de plásticos, ou resinas termoplásticas são polipropileno (PP), 

polietileno (PE) e policloreto de vinila (PVC), que juntos representam 83% da matéria prima 

utilizada. Ainda temos o Polietileno tereftalato (PET), poliestireno (PS), politetrafluoroetileno 
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(PTFE), acrilonitrila butadieno estireno (ABS), poliamidas ou nylons (PA), policarbonato 

(PC), poliacetal ou polióxido de metileno (POM), polibutileno tereftalato (PBT), 

polimetilmetacrilato ou acrílico (PMMA). Sulfeto de polifenileno (PPS), fluoreto de 

polivinilideno (PVDF), polibutileno tereftalato (PBT), estireno acrilonitrilo (SAN), 

elastômeros termoplásticos (TPE) (ABIPLAST, 2013). 

O polietileno tem uma estabilidade térmica relativamente alta, tornando-o adequado 

para o processamento por um longo período em um ambiente de alta temperatura, condição 

que caracteriza a rotomoldagem.  Juntamente com o seu custo relativamente baixo, estas são 

as principais razões por que domina a indústria de rotomoldagem (TAN, 2010). 

2.2 Rotomoldagem 

É um processo de transformação de termoplásticos adequado à fabricação de uma 

grande variedade de artigos ocos, vazados ou abertos. Produtos típicos da moldagem 

rotacional incluem tanques de água e produtos químicos, caiaques, e barreiras de estrada, 

brinquedos, como bolas para tênis de mesa, até manequins, caixas de água (TAN, 2010). 

De acordo com Tan (2010), inicialmente, a resina micronizada do polímero à 

temperatura ambiente é carregada dentro de um molde de metal. O molde é depois rodado 

biaxialmente em torno de dois eixos perpendiculares entre si e transferido para um forno. No 

interior do forno, o conjunto do braço rotativo é aquecido acima da temperatura de fusão do 

polímero. Subsequentemente, o molde é arrefecido até à temperatura ambiente, antes que a 

peça seja removida do molde. O polietileno é o polímero mais amplamente utilizado na 

indústria de moldagem rotacional, o que representa cerca de 80 a 90% do volume total 

consumido. 

 Crawford e Throne (2002) afirmam que a moldagem rotacional, conhecida como 

Rotomoldagem ou Rotocasting, é um processo de transformação de termoplásticos que se 

baseia na rotação biaxial de um molde contendo o material a ser processado através de quatro 

fases fundamentais que são: o carregamento do polímero em pó (a), o aquecimento(b), 

resfriamento (c) e a desmoldagem (d), conforme descrito na Figura 9. 
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Figura 9 -  As quatro fases do processo de rotomoldagem  

Fonte: Islabãoo (2005) 

 

Um tempo de ciclo típico para a produção de um molde de cubo de 300 mm de lado 

com a espessura da parede 3 mm numa máquina de tipo carrossel, é de cerca de 30 min. 

Convencionalmente, o processo de aquecimento do molde em rotação é realizado por 

convecção forçada de ar e o resfriamento é realizado por pulverização de água na parte 

externa do molde (TAN, 2010).  

Em seu trabalho Tan et al. (2012) afirma que calor deve ser aplicado ao longo da 

espessura do molde sendo transferido para o polímero de forma continua e bem distribuída 

através das paredes do molde. Porque o aquecimento assimétrico no processo convencional de 

moldagem rotacional pode resultar na deformação da peça, O resfriamento simétrico em 

ambos os lados do molde também beneficia as propriedades físicas, tais como a contração e 

empenamento.  

De acordo com Hornsby et al. (2011), o processo de rotomoldagem tem um tempo de 

ciclo relativamente longo, o que dificulta o crescimento mais generalizado da utilização do 
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processo. Durante cada ciclo, tanto o polímero como o molde devem ser aquecidos desde a 

temperatura ambiente até a uma temperatura acima do ponto de fusão do polímero, 

subsequentemente, é resfriado até à temperatura ambiente. O tempo de resfriamento no 

processo é relativamente longo, devido à baixa condutividade térmica dos plásticos. Apesar 

de ser possível um resfriamento rápido na parte externa, as taxas de resfriamento internas são 

a maior limitação. Isso faz com que o processo seja economicamente inviável para grandes 

séries de produção de peças pequenas.  

São vários os trabalhos nos quais os pesquisadores têm se esforçado para minimizar 

os tempos de ciclo através da aplicação de vários procedimentos de refrigeração interna, 

simulações de computador e investigações práticas.  

Hornsby et al. (2011), também descreve os efeitos da taxa de resfriamento sobre a 

morfologia, contração, deformação e propriedades de impacto de poliolefinas rotacionalmente 

moldados. O resfriamento simétrico aumentou as propriedades mecânicas e reduziu o 

potencial de empenamento ou deformação nas peças moldadas. 

Comisso et al. (2013) realizaram estudo sobre o empenamento de peças de 

polietileno linear de baixa densidade (PELBD) moldada por rotomoldagem. Foi avaliado o 

efeito de diferentes fatores como espessura da peça, taxa de resfriamento e diâmetro de tubo 

de ventilação. As características de cristalinidade e morfologia na espessura das peças 

rotomoldadas foram avaliadas por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC - Differential 

scanning calorimetry) e Microscopia Ótica de Luz Polarizada (MOLP). Concluiu-se que o 

grau de empenamento aumenta com a taxa de resfriamento. Para reduzir o empenamento 

concluiu-se que uma ação efetiva é o aumento do diâmetro do tubo de ventilação. Foi 

observado que a cristalinidade e o tamanho de esferulitos (estruturas que consistem de um 

agregado de cadeias paralelas que se irradiam a partir de um ponto central nas três direções 

formando esferas) se mostraram menores nas posições ao longo da espessura das peças 

rotomoldadas onde as taxas de resfriamento eram mais rápidas. 

Islabãoo (2005) descreve que o processo de formação das peças no molde ocorre 

com a adesão das partículas mais finas na parede do molde formando uma fina camada, 

chamada de filme, em seguida camada após camada é depositada formando as paredes da 

peça, conforme a Figura 10. 
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Figura 10 - Formação da peça no interior do molde 

 Fonte: Islabãoo, 2005 

 

Uma característica importante do polietileno utilizado para o processo de 

rotomoldagem é a distribuição granulométrica das partículas que devem apresentar forma 

regular e partículas finas para que possa permitir a formação do filme inicial no qual as 

demais partículas serão depositadas para formação da parede da peça (ISLABÃOO, 2005). 

Kulikov et al. (2010) descreve que o polietileno (PE) e as demais resinas utilizadas 

para moldagem rotacional são usados na forma de pós ou de micro-peletes, geralmente têm 

tamanhos de partículas inferiores a 0,8 mm.  Durante o aquecimento em um molde de 

rotomoldagem essas partículas se unem e se fundem em uma só peça. Uma desvantagem do 

processo de rotomoldagem são tempos de ciclo longos que afetam a taxa de produtividade e 

tem a tendência de aumentar a degradação térmica do polímero. Um dos problemas da 

rotomoldagem são as bolhas de gases presos durante a sinterização dos pós de PE que 

reduzem a resistência mecânica do artigo produzido. Uma proposta é utilizar misturas de PE 

aditivados com o ácido cítrico, sílica ativa e vinil-silanos para acelerar a sinterização das 

partículas de polietileno e reduzir o número de bolhas na massa fundida.  

Aissa et al. (2010) descrevem que a moldagem rotacional é um método de 

processamento de baixo cisalhamento, que utiliza pós-poliméricos que giram lentamente a 

temperaturas elevadas para fazer grandes artigos de plástico. Esses compostos geralmente 
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podem conter aditivos, tais como antioxidantes, estabilizadores de UV, e corantes, que são 

incorporados no pó da resina antes da moldagem.  

São descritas três técnicas utilizadas comercialmente para incorporar os aditivos: 

mistura á seco, turbo-mistura, extrusão e posterior micronização do polietileno, e um processo 

contínuo, conhecido como SSSP ou S3P – Solid Stat Shear Pulverization (pulverização 

através do cisalhamento no estado sólido) para dispersar os materiais corantes na matriz de 

polímero antes da moldagem. É demostrado que SSSP pode ser usado como um processo de 

baixo custo como método de preparação de compostos para rotomoldagem. Em particular, foi 

demonstrado que SSSP elimina aglomeração dos pigmentos e corantes, e o streakiness 

(listras, faixas de corantes) frequentemente encontrados nos pós misturados a seco ou turbo-

misturados, preservando ao mesmo tempo o desempenho mecânico e reduzindo a quantidade 

de corante necessário para preparar o composto de rotomoldagem em relação a uma amostra 

que foi apenas misturado a seco (BRUNNER e TORKELSON 2012). 

Uma aplicação importante é a rotomoldagem de compostos que geram espumas 

utilizadas para reforçar as peças rotomoldadas ou como isolantes térmicos. 

Marcilla et al. (2008) explica que a rotomoldagem de compostos que permitem a 

formação de espumas tornou-se de grande importância na indústria de processamento de 

polímeros, pois materiais celulares, polímero que contém células de ar formando espumas, 

oferecem vantagens sobre os materiais tradicionais e polímeros não celulares. As espumas 

têm propriedades únicas de isolamento térmico, excelentes características de resistência ao 

impacto, flutuabilidade, e excelente relação de força-peso por isso têm sido usadas para 

reforçar as peças rotomoldadas. 

Em seu trabalho, Lefas et al. (1998), informam que um dos inconvenientes das peças 

rotomoldadas ocas é a baixa resistência mecânica, utiliza-se a espuma de poliuretano para 

preencher as cavidades, porém devido á incompatibilidade do poliuretano termoplástico e as 

peças rotomoldados, em função da fraca interface de união entre os dois tipos de polímero, 

surgem limitações na melhoria das propriedades mecânicas dos produtos rotomoldados com 

espuma de poliuretano. Outra maneira de reforçar a estrutura dos produtos rotomoldados é 

preencher a cavidade com uma espuma do mesmo termoplástico utilizado no processo de 

rotomoldagem, neste caso o PELBD. Há um outro problema na utilização da espuma de 
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poliuretano que é a incompatibilidade das duas resinas, o que impede a reciclagem adequada 

do produto. 

O reforço estrutural das peças ocas rotomoldadas pode ser realizado com a utilização 

de fibras. 

De acordo com Lopes-Banuelos et al. (2012), as fibras naturais são recursos 

renováveis, com um custo relativamente baixo, abundantes e ecologicamente correto. Como 

caso especial, a fibra de sisal extraída da planta Tequilana Agave Weber variedade Azul, 

planta produzida no estado de Jalisco, México. Depois que o agave é processado para se obter 

o seu produto principal (o sumo para a produção de tequila, bebida tradicional do México), as 

fibras tornam-se um problema grave devido à acumulação. Como outras fibras naturais, a 

fibra de agave é de baixo peso, barata, não abrasiva e biodegradável pode ser utilizada para 

reforçar as propriedades mecânicas do polietileno rotomoldado. 

Uma característica importante do polietileno utilizado para o processo de 

rotomoldagem é a distribuição granulométrica das partículas que devem apresentar forma 

regular e partículas finas para que possa permitir a formação do filme inicial no qual as 

demais partículas serão depositadas para formação da parede da peça (KULIKOV et al.2010). 

2.3 Controle de Qualidade 

O controle da qualidade das propriedades mecânicas dos compostos utilizados na 

produção de transformados plásticos é realizado através de ensaios em amostras retiradas do 

processo de produção e seguem normas padronizadas, por exemplo, American Society for 

Testing and Materials – ASTM (Sociedade Americana de Testes e Materiais), International 

Organization for Standardization – ISO (Organização Internacional para padronização), 

Deutsches Institut fur Normung - DIN (Instituto Alemão de Normatização).  

Os principais ensaios são: Densidade, ASTM D792; Índice de Fluidez ASTM D1238; 

Teor de Cinzas, ASTM D5630; Resistência ao Impacto Izod, ASTM D256; Resistência á 

tração, alongamento, ASTM D638; Temperatura de Deflexão ao Calor, ASTM D648.  

No controle da qualidade da cor, que é uma propriedade organoléptica que 

sensibiliza o organismo humano, é comum a utilização da habilidade visual de um colorista. 

Muitas vezes este controle visual é aliado a um sistema colorimétrico que utiliza 

espectrofotômetro para quantificar as diferenças de cores utilizando equações colorimétricas, 
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por exemplo, da Commission internationale de l'éclairage (Comissão Internacional de 

Iluminação) CIE, porém não é comum utilizar ferramentas estatísticas para monitorar esta 

característica. 

2.4 Controle Estatístico de Processo 

Segundo Ribeiro e Caten (2012), em 1925, o Dr. Walter Shewhart desenvolveu para 

os laboratórios da Bell Telephones ferramentas estatísticas para examinar quando uma ação 

corretiva deveria ser aplicada a um processo. Uma técnica estatística simples, mas ao mesmo 

tempo muito poderosa para fazer a distinção entre causas comuns e causas especiais: as cartas 

de controle do processo. Em seu trabalho propôs o uso das cartas de controle para a análise 

dos dados provenientes de amostragem, substituindo a mera detecção e correção de produtos 

defeituosos através da inspeção final pelo estudo e prevenção dos problemas relacionados à 

qualidade, visando impedir que produtos defeituosos fossem produzidos.  A ideia foi bem 

aceita e em seguida, o controle da qualidade através das cartas de controle também passou a 

ser utilizado na Inglaterra a partir de 1935 como base para os padrões normativos britânicos. 

Durante a segunda guerra mundial a aplicação do controle de qualidade e da 

estatística moderna passou a ser utilizada em um maior número de indústrias americanas. 

Após a guerra, foi a vez do Japão adotar o CEP, seguindo os padrões americanos e a partir de 

1954, os japoneses começaram a perceber que o controle da qualidade dependia muito de 

fatores humanos e culturais. A partir dessa percepção, foi desenvolvido o conceito da 

qualidade total, envolvendo a participação de todos os setores e funcionários da empresa o 

que muito contribuiu para que o Japão passasse a fabricar produtos da mais alta qualidade 

utilizando as ferramentas estatísticas para dar base a esta nova filosofia de trabalho (RIBEIRO 

e CATEN 2012). 

No atual momento econômico as indústrias estão dedicados à melhoria continua 

buscando constantemente meios mais eficientes de produzir serviços e produtos dando ênfase 

ao cliente, tanto interno como externo e compreendendo que a satisfação do cliente é o 

objetivo essencial do negócio (DOWN et al. 2005).  

O CEP é uma técnica estatística que envolve a coleta, a organização e a interpretação 

de dados para o controle de um processo durante a produção, com o objetivo de controlar e 

melhorar continuamente a qualidade do produto e gerar um histórico de dados de fácil 
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consulta e visualização ao longo do tempo. Os valores são plotados em gráficos que 

estabelecem os limites de controle do processo, isto é, os valores máximos para cada variável 

da cor, expressando a variabilidade do processo (POZZOBON, 2001). 

O Controle Estatístico do Processo (CEP) quando aplicada à produção permite a 

redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade de interesse, 

contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da confiabilidade e do 

custo do que está sendo produzido atendendo a necessidade do cliente quanto à melhoria 

contínua (RIBEIRO e CATEN 2012). 

O CEP é um sistema de avaliação da qualidade através da inspeção por amostragem, 

sendo realizado ao longo do processo, com o objetivo de verificar a presença de causas 

especiais, ou seja, causas que não são naturais ao processo e que podem prejudicar a 

qualidade do produto fabricado. Uma vez identificadas as causas especiais, podemos atuar 

sobre elas, melhorando continuamente os processos de produção e, por conseguinte, a 

qualidade do produto final, neste caso específico, no controle da tonalidade de cor 

(POZZOBON, 2001). 

O CEP fornece uma radiografia do processo, identificando sua variabilidade e 

possibilitando o controle dessa variabilidade durante a produção através da coleta de dados 

continuada, análise e eliminação de possíveis causas especiais que estejam tornando o sistema 

instável. Num ambiente competitivo e globalizado em que vivemos atualmente, o controle 

estatístico abre caminho para melhorias contínuas, uma vez que possibilita um processo 

estável, previsível, com uma identidade e capacidade definida, cuja evolução pode ser 

facilmente acompanhada e monitorada (RIBEIRO e CATEN 2012). 

De acordo com Costa et al. (2005), ao observar uma linha de produção, têm-se a 

sensação de que todas as unidades produzidas são iguais. Ao observar minuciosamente 

descobre-se que elas não são iguais. A variabilidade do processo tem a ver com as diferenças 

existentes entre as unidades produzidas. Se a variabilidade do processo for elevada, as 

diferenças entre as unidades produzidas serão fáceis de observar; caso contrário, será difícil 

identificar as diferenças. 

A variabilidade está sempre presente em qualquer processo produtivo, independente 

da eficiência do projeto ou operação, se forem comparadas duas unidades quaisquer, 

produzidas pelo mesmo processo, elas nunca serão exatamente iguais (COSTA et al. 2005).  
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De acordo com Ribeiro e Caten (2012), as diferenças entre as peças podem ser 

grandes, provocando o surgimento de produtos defeituosos, ou pode ser praticamente 

imperceptível.  Além disso, as fontes de variabilidade podem agir de forma diferente sobre o 

processo. Conforme a fonte de variabilidade, o resultado pode ser: 

- pequenas diferenças entre uma peça e outra (influenciado pela habilidade do 

operador, diferenças na matéria-prima etc.),  

-alteração gradual no processo (causado pelo desgaste de ferramentas, temperatura 

do dia etc.), 

- alteração abrupta no processo (causado pela mudança de procedimento, queda de 

corrente, troca de set up etc.).  

Segundo Deming (1986) para o gerenciamento adequado do processo e redução da 

variabilidade, é importante investigar as causas da variabilidade no processo.  O primeiro 

passo é diferenciar as causas comuns das causas especiais porque a confusão entre as duas 

ocasiona uma maior variabilidade e a elevação dos custos. A ação corretiva em causas 

comuns como se fossem causas especiais pode levar a um aumento indesejado da variação, 

além de representar um custo desnecessário. Porém, se causas especiais passarem 

despercebidas, elas podem ser incorporadas ao resultado do processo, tornando aceitável o 

que deveria ser rejeitado, além de se perder uma oportunidade de melhoria do produto. 

De acordo com Ribeiro e Caten (2012), as causas comuns são as diversas fontes de 

variação que atuam de forma aleatória no processo, gerando uma variabilidade inerente ao 

processo. Essa variabilidade representa o padrão natural do processo, pois é resultante da 

soma de pequenas fontes de variabilidade que acontecem diariamente, mesmo quando o 

processo está trabalhando sob condições normais de operação. Um processo que apresenta 

apenas as causas comuns atuando é chamado de processo estável ou sob controle, pois 

apresenta sempre a mesma variabilidade ao longo do tempo. Devido à variabilidade inerente 

do processo, as medidas individuais de uma característica de qualidade são todas diferentes 

entre si, mas quando agrupadas elas tendem a formar certo padrão.  Quando o processo é 

estável, esse padrão pode ser descrito por uma distribuição de probabilidade. 

As causas especiais ou assinaláveis são causas que não podem ser consideradas 

pequenas e não seguem um padrão aleatório, por exemplo, podem ser causadas por um lote de 

matéria prima com características muito diferentes, problemas nos equipamentos ou nas 
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ferramentas, erros de set up, etc. São consideradas erros de operação e fazem com que o 

processo saia seu padrão natural de operação, ou seja, provocam alterações na forma, 

tendência central ou variabilidade das características de qualidade.  Elas reduzem 

significativamente o desempenho do processo e devem ser identificadas e neutralizadas, pois 

sua correção se justifica economicamente. As causas especiais geralmente são corrigidas por 

ação local e, por isso, são de responsabilidade dos operadores e supervisores (RIBEIRO e 

CATEN, 2012). 

Com relação às cartas de controle, Santos (2008), explica que existem 2 tipos de 

gráficos de controle e a escolha de sua utilização está diretamente ligada ao tipo de processo 

de trabalho e à variável a ser avaliada (quantitativa ou qualitativa), assim como a natureza dos 

dados: 

- Gráficos de Controle para Variáveis: quando se expressa à qualidade da 

característica através de um número em uma escala contínua, por exemplo, o controle do 

diâmetro de um eixo ou a avaliação da cor utilizando equações colorimétricas. 

- Gráficos de Controle por Atributos: quando o gráfico representa as medidas de 

contagem do número de itens do produto que possuem um atributo, ou seja, uma característica 

particular de interesse, neste caso os itens da amostra são classificados de acordo com o fato 

de estarem ou não em conformidade com os requisitos definidos na especificação. Quando é 

utilizada somente a análise visual para avaliar a cor, isto é, uma avaliação subjetiva, poderia 

ser utilizada este gráfico classificando a cor como conforme ou não conforme. 

Segundo Ribeiro e Caten (2012), os atributos são características que são comparadas 

a um padrão (especificações) e por isso podem assumir apenas valores discretos (classificação 

como conforme ou não conforme, ou uma contagem de defeitos), por exemplo: a) existência 

de manchas ou risco, b) presença de uma etiqueta, c) continuidade de uma solda ou costura, d) 

número de acidentes / hora, e) número de reclamações de clientes, f) número de reclamações / 

cliente) avaliação visual da cor em relação a um padrão.  Os atributos podem existir nos 

processos técnicos ou administrativos.   

Variáveis são características de qualidade que são mensuráveis, como, por exemplo: 

o diâmetro de um eixo, uma resistência elétrica, o tempo de atendimento de um pedido, 

avaliação de uma cor através de equações colorimétricas, etc. Uma medição da dimensão de 

um eixo contém muito mais informação do que a simples classificação da peça como “dentro 
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ou fora de especificação”.  Obter um valor medido tem um custo maior do que simplesmente 

classificar uma peça como boa/ruim, passa/não passa.  Contudo, as medições fornecem mais 

informações e, portanto, exigem uma amostra menor. Assim, o custo total de amostragem 

pode ser menor. (RIBEIRO e CATEN 2012) 

Ainda de acordo com Santos (2008), como o Controle Estatístico de Processo 

viabiliza o monitoramento das características de interesse e permite identificar o momento 

correto para a adoção ações corretivas e de melhoria de processo, sua aplicação na indústria 

permite a redução sistemática da variabilidade nas características fundamentais do produto, 

melhorando a qualidade e a produtividade. Em decorrência disso, proporciona um aumento na 

confiabilidade do processo e a redução dos custos com retrabalho e reprovação de lotes. 

Segundo Costa et al. (2005) para a aplicação do Controle Estatístico de Processo é 

necessário estimar a variabilidade do processo para identificar e eliminar as causas especiais 

para que o processo esteja em um estado de controle estatístico. Existem várias maneiras de 

estimar o desvio padrão, “σ” do processo, a partir desta estimativa do desvio padrão pode ser 

calculado o LSC – Limite Superior de Controle e o LIC – Limite Inferior de Controle para 

elaboração das cartas de CE.  

A partir dos limites de controle calculados é possível contruir o grafico de controle 

para plotar os valores das amostras avaliadas e a especificação do cliente através do LIE – 

Limite inferior de Especificação e do LSE – Limite Superior de Especificação. A construção 

do gráfico permite a identificação de padrões de não aleatoriedade. A Figura 11 apresenta um 

modelo completo de um gráfico de Controle Estatístico de Processo. 
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Figura 11– Exemplo do Grafico de Controle Estatístico de Processo 

Com as primeiras cartas de controle elaboradas é possível iniciar a identificação das 

causas especiais e a realização dos ajustes necessários para que o processo se mantenha 

estável, ou, seja dentro de um controle estatístico de processo com os valores centrados no 

valor da especificação. A partir das primeiras cartas de controle dentro do controle estatístico 

de processo, isto é, com o processo estável, é possível aplicar um estudo de capabilidade de 

processo avaliando a capacidade do processo atender as especificações do cliente através dos 

índices Cp, Cpk e Cpm (COSTA et al. 2005). 

2.4.1 Padrões de Não Aleatoriedade para Gráficos do CEP 

A interpretação dos gráficos de controle e a definição do momento em que o 

processo se encontra fora de controle são feitas por meio do exame da ocorrência (ou não) dos 

padrões de não aleatoriedade. A condição de um processo sobre controle estatístico, isto é, 

redução da variabilidade do processo, pode ser obtida com a identificação e a eliminação das 

causas especiais, objetivo principal do CEP. Uma forma de identificar as causas especiais no 

processo de produção é identificar nas cartas de controle padrões de não aleatoriedade. A 

identificação e a eliminação dessas causas especiais podem vir a reduzir a variabilidade do 

processo, que é o objetivo do CEP e também trarão o processo para uma condição de controle 

estatístico. Alguns métodos para identificar padrões de não aleatoriedade, são descritos por 

Werkema (1995) e ilustrados por Pozzobon (2001) no Quadro 1.  

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

C

o

n

t

r

o

l

e

 

Amostras 

Gráfico do Controle Estatístico de Processo 

Amostras

LCx

LICx

LSCx

LIE

LSE



26 

 

 

Quadro 1 - Padrões de Não aleatoriedade 

 Fonte: Pozzobon, 2001 
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1° Configuração: Pontos fora dos limites de controles: esta é a indicação mais 

evidente de falta de controle de um processo, exigindo investigação imediata da causa de 

variação responsável pela sua ocorrência, 1° configuração no Quadro 1. Estes pontos podem 

ser resultantes de erros de registro dos dados, de cálculos ou de medição ou, ainda, de algum 

instrumento sem calibração, de um erro do operador ou de defeitos em equipamentos e 

máquinas de produção.  

2° Configuração: Padrões cíclicos ou de periodicidade: acontecem quando os pontos, 

repetidamente, apresentam uma tendência para cima e para baixo, em intervalos de tempo que 

têm, aproximadamente, a mesma amplitude 4° configuração na no Quadro 1. Isso é uma 

indicação para falta de controle do processo. Algumas causas especiais que podem acarretar 

em periodicidade são: mudanças sistemáticas nas condições ambientais, cansaço do operador, 

rotatividade regular de operadores ou máquinas, flutuação em variáveis tais como tensão, na 

pressão ou em alguma outra variável de equipamentos utilizados na produção e alterações 

sazonais na qualidade da matéria-prima.  

3° Configuração: Sequência ou deslocamento de nível do processo: é uma 

configuração em que vários pontos consecutivos do gráfico de controle aparecem em apenas 

um dos lados da linha média, 2° configuração no Quadro 1. Isto é uma indicação para a falta 

de controle do processo. As sequências consideradas anormais são: sete ou mais pontos 

consecutivos; uma sequência com menos de sete pontos consecutivos, em que pelo menos dez 

de onze pontos consecutivos aparecem do mesmo lado da linha média; pelo menos doze de 

quatorze pontos consecutivos aparecem em um mesmo lado da linha média e pelo menos 

dezesseis de vinte pontos consecutivos aparecem em um mesmo lado da linha média. Essa 

anormalidade pode ser resultado da introdução de novos operadores, matérias primas ou 

máquinas, alterações na atenção ou motivação dos operários. 

4° Configuração: Tendência: é constituído por um movimento contínuo dos pontos 

do gráfico de controle em uma direção ascendente ou descendente 3ª configuração no Quadro 

1. Isto é uma indicação para a falta de controle do processo. Uma tendência é constituída por 

sete ou mais pontos consecutivos. São provocadas, geralmente, por desgastes graduais de 

ferramentas ou equipamentos, mas também podem ser devido a mudanças nas condições 

ambientais, fatores humanos, tais como cansaço do operador ou presença de supervisores,  
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5° Configuração: Mistura ou aproximação dos limites de controle: é quando os 

pontos tendem a cair próximo ou levemente fora dos limites de controle, com relativamente 

poucos pontos próximos da linha média 5°, 6° e 8° configuração no Quadro 1. Isso é uma 

indicação para a falta de controle do processo. Neste caso, podem existir duas distribuições 

sobrepostas, por exemplo, duas máquinas trabalhando de maneira diferente. Em algumas 

situações este tipo de configuração acontece quando há excesso de ajustes sem necessidades 

nos processos. 

6° Configuração: Estratificação ou aproximação da linha média: nesse caso, a 

maioria dos pontos está próximo da linha média, apresentando uma variabilidade menor do 

que a esperada, 7° Configuração no Quadro 1. Isso é uma indicação para a falta de controle do 

processo. Pode ter ocorrido erro nos cálculos dos limites de controle ou que os subgrupos 

racionais (amostras) foram formados de maneira inadequada. Portanto, a aproximação da 

linha média não significa estar sob controle, a mistura de dados provenientes de populações 

distintas, por exemplo, produção de máquinas diferentes misturas. 

Nomelini et al.(2009), realizaram estudos dos padrões de não aleatoriedade nos 

gráficos de CEP por se tratar de um procedimento importante na interpretação dos resultados 

e no monitoramento dos processos. Estes estudos demonstraram por meio de cálculos 

probabilísticos que os padrões utilizados na literatura prestavam informações significativas 

quanto à avaliação da estabilidade do processo.  

2.4.2 Índices de Capacidade de Processo 

De acordo com Costa et al. (2005) a capacidade de processo diz respeito a uma 

comparação entre os limites de controle obtidos estatisticamente, e os limites de 

especificação, determinados por força de uma norma, por exigência de clientes, ou por outra 

técnica. 

A prática aceita é calcular a capabilidade somente após o processo estar sob controle 

estatístico. Normalmente estes resultados são usados como base para previsão de operação de 

processo. O processo não deve conter causas especiais, pois são responsáveis por mudanças 

na forma, na dispersão e na localização de um processo, e assim, podem invalidar a previsão 

sobre o processo. Para que os índices e taxas de processos possam ser usados como 
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ferramentas preditivas é fundamental que os dados usados para calculá-los sejam coletados de 

processos que estão em um estado de controle estatístico (DOWN et al. 2005). 

Neste trabalho utilizaremos 3 índices de capabilidade de processo descritos por Costa 

et al. (2005) e Down et al. (2005). 

Cp: Este é o índice que compara a capabilidade do processo com a variação máxima 

permitida indicada pela especificação do produto, oferece uma medida de como o processo 

atenderá as necessidades de variabilidade. O Cp não sofre impacto sobre a centralização do 

processo. Esse índice pode ser calculado apenas para tolerâncias de dois lados (bilaterais) 

através da Equação 1 (COSTA et al. 2005; DOWN et al. 2005). 

  

   
       

  
 

 

(1) 

 

Cpk: É o índice que leva em consideração a centralização e a capabilidade do 

processo. Nas tolerâncias bilaterais, Cpk sempre será menor ou igual a Cp. Os índices de 

capabilidade Cpk e Cp sempre devem ser avaliados e analisados em conjunto. Um valor de 

Cp significativamente maior do que o Cpk correspondente indica uma oportunidade de 

aperfeiçoamento e melhoria continua pela centralização do processo. O Cpk é calculado pela 

Equação 2 (COSTA et al. 2005; DOWN et al. 2005). 
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(2) 

 

Cpm é o índice de capacidade mais coerente com a visão proposta por Taguchi de 

que existe uma perda crescente com o afastamento do valor da característica de qualidade em 

relação ao seu valor alvo. O Cpm penaliza os processos muito mais pela falta de centralidade 

(média do processo afastada do centro das especificações) do que pela quantidade produzida 

de itens não conformes, isto é, não é coerente com a visão de que um item é conforme se o 

valor da característica da qualidade estiver entre LIE e LSE, e não conforme (reprovado) 

quando estiver fora do intervalo entre LIE e LSE. O Com é calculado pela Equação 3 

(COSTA et al. 2005; DOWN et al. 2005). 
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Os índices de capabilidade Cp, Cpk e Cpm devem ser aplicados a processos que 

apresentem uma distribuição normal. Gonçalez e Werner (2009) elaboraram trabalho 

comparando os índices de capacidade de processo para distribuições não normais, isto é, 

quando a suposição de normalidade da variável de interesse não é atendida. No trabalho são 

apresentados os índices que são considerados adequados a este tipo de distribuição, pois 

considera em seus cálculos a assimetria do processo, além disso, os índices alcançam valor 

máximo, para limites fixos, quando a mediana coincide com o valor nominal de especificação. 

De maneira geral, o Cp mede a capacidade potencial do processo, enquanto Cpk 

mede a capacidade real do processo. Assim, Cp informa que quando o processo for colocado 

no centro terá a capacidade indicada por Cp. Pode-se considerar como regra: 

• Cp e Cpk maiores que 1,33: processo é altamente capaz, mínimo de 99,994% dos 

itens dentro da tolerância. 

• Cp e Cpk maiores que 1,00: processo é capaz, mínimo de 99,73% dos itens dentro 

da tolerância. 

• Cp e Cpk menores que 1,00: processo não é capaz, apresenta menos de 99,73% dos 

itens dentro da tolerância (CORRÊA e NETO, 2009; COSTA et al. 2005; DOWN et al. 2005; 

SAMOHYL, 2009). 

2.4.3 Aplicação do Controle Estatístico de Processo 

O CEP é muito utilizado nos mais diferentes tipos de indústrias e processos de 

produção como, por exemplo, trabalhos realizados na indústria farmacêutica. 

Lima et al. (2011), utilizaram o CEP no processo de produção de lotes de 

comprimidos de dipirona sódica através de histogramas e cartas de controle para investigar a 

influência da etapa de granulação na estabilidade do processo de produção. Utilizaram o CEP 

porque é um conjunto de ferramentas de monitoramento on-line da qualidade e consideraram 



31 

 

que a etapa de granulação poderia ser uma das causas do processo por apresentar-se fora do 

controle estatístico. 

Granjeiro-Junior et al. (2012), utilizaram o CEP no processo de blistagem de 

comprimidos no qual foram verificados: valores médios de rendimento dos lotes de captopril 

e hifroclorotiazida, produtividade por linha de blistagem, tempo de produção perdido e 

resíduos gerados. Constataram que ações de manutenção preventiva e requalificação dos 

fornecedores de matéria prima poderiam reduzir o número de não conformidades no processo 

de produção. 

Nunes Neto et al. (2010), aplicaram o CEP para monitorar o volume de envase da 

tintura de iodo, considerada uma variável critica, pois variações fora dos limites de qualidade 

pré-estabelecidas podem causar a reprovação do produto. A sua aplicação na Lapon Química 

permitiu a redução da variabilidade, identificação e eliminação das causas especiais, 

conseguindo a melhoria continua da qualidade nos resultados de produção, além de 

estabelecer uma estratégia de validação para o processo de envase. 

O CEP tem aplicações na agroindústria e na agricultura conforme descrevem os 

autores abaixo: 

Justi et al. (2010), utilizaram as técnicas estatísticas do CEP para avaliar o 

funcionamento e a qualidade da irrigação em função da uniformidade da distribuição de água. 

Os sistemas de irrigação possuem um papel importante no uso adequado da água com reflexos 

diretos na produção agrícola. Os resultados obtidos demonstram que a utilização do índice de 

capacidade de processo permite classificar os diferentes sistemas de irrigação por aspersão em 

função da uniformidade de distribuição. 

Silva et al. (2008), aplicaram o CEP no processo produtivo do algodão avaliando as 

perdas quantitativas, no solo e na planta, na colheita mecanizada do algodoeiro. Através de 

cartas de controle avaliou a qualidade da operação de colheita identificando que a máquina 

colhedora não apresentou boa eficiência, identificando que sob o ponto de vista do controle 

estatístico de processo, a operação de colheita mecanizada deve ter suas condições de 

operação revista para obter um melhor desempenho. 

Toledo et al. (2008), utilizaram o CEP para caracterizar as perdas e a distribuição de 

cobertura vegetal na colheita mecanizada da soja com o objetivo de conseguir maior retorno 

econômico e aumento da produtividade. Utilizando as cartas de controle identificou que a 
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média da perda de grãos foi muito próxima do limite superior aceitável para a cultura da soja, 

apresentando variabilidade entre os pontos de controle, tornando o processo fora de controle. 

A utilização do CEP permitiu identificar os pontos fora de controle e avaliação da qualidade 

do processo de colheita. 

Silva et al. (2008), utilizaram CEP para identificar que as perdas na colheita 

mecanizada da cana de açúcar em 2 propriedades próximas a região de Jaboticabal 

encontravam-se fora do controle estatístico de processo. Demostraram que é fundamental 

reduzir estas perdas, embora o avanço na mecanização da colheita tenha proporcionado um 

elevado ganho em produtividade para a cultura. 

O CEP tem aplicações na indústria de alimentos conforme descrevem os autores a 

seguir. 

Gonçalves Jr et al. (2009), apresentaram um trabalho de implantação do CEP no 

laboratório de Análise Reológica e Físico-química de Farinha de Trigo. O objetivo foi 

monitorar e melhorar o desempenho dos analistas, equipamentos e reagentes utilizados na 

avaliação das características da farinha de trigo: umidade, cinzas, alveografia (teste que 

analisa as propriedades de tenacidade e de extensibilidade da massa de pão) e cor da farinha. 

Apresentaram como resultado a identificação de erros e a respectiva correção, aumentando a 

segurança das análises realizadas no mesmo. 

Santos (2008) apresentou uma proposta de aplicação do CEP em uma empresa de 

purificação de cafeína. Avaliando inicialmente as variáveis aparência e umidade por 

apresentarem maior variação e importância no processo, posteriormente é aplicado nas demais 

variáveis do processo permitindo aumento de produtividade e redução de custo no processo de 

produção. 

Vasconcelos et al. (2012), aplicou o CEP em uma indústria fabricante de aditivos 

químicos alimentares (ácidos orgânicos e sais de sódio) controlando como características 

principais o pH e a cor do produto. Demonstraram que os gráficos de controle de média 

individual e o gráfico de amplitude móvel são muito eficientes no controle destas 

características garantindo produtos com qualidade assegurada durante o processo e no produto 

final. 

Lindino e Nunes (2011) demonstraram a implementação do controle estatístico de 

processo na determinação de nitrogênio total e proteína bruta em peito de frango, 
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aprimorando a qualidade analítica do laboratório de controle físico-químico de alimentos.  

Demonstraram que o gráfico de controle é uma das técnicas de controle no processo de gestão 

da qualidade que fornece subsídios para a tomada de decisões para a melhoria continua. 

2.5 A Cor 

De acordo com Battistela et al. (2010) as cores estimulam e direcionam o produto 

para o cliente ou aplicação para a qual foi destinado. A cor exerce uma influência muito 

grande na vida de cada consumidor e em todo mercado.  Não se compra apenas pela cor, ela 

não é um produto, mas tem um papel muito importante nesta decisão.  

Existem escolhas pessoais para vários tipos de objetos: vestuário, carros, decoração 

de ambiente, etc., porém, essas preferências não podem ser aplicadas indistintamente. Em 

termos de arte e comunicação visual quanto mais objetiva (intencional e consciente) for a 

escolha das cores, maiores serão as possibilidades da imagem transmitir a mensagem ou o 

clima planejado. Isso significa que tem certas cores ou combinação de cores mais adequadas 

do que outras para comunicar determinadas sensações ou ideias. Dentro deste contexto é 

fundamental um controle adequado na produção de materiais ou produtos coloridos 

(BATTISTELLA et al. 2010). 

Uma observação rápida permite identificar uma gama muito variada de cores, quer 

seja por questões estéticas, por questões de identificação ou até mesmo por questões de 

segurança, a coloração dos objetos vem sendo utilizada desde os primórdios da sociedade 

como um elemento importante na vida do ser humano. A cor tem significados diferentes em 

diversas culturas, às vezes completamente opostos e subjetivos. Por exemplo, enquanto entre 

os brasileiros a cor relacionada ao luto seja o preto, no Japão é o branco. (LOZANO, 1978). 

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), a percepção e os significados podem ser 

subjetivos, mas a avaliação da cor tem que ser objetiva, principalmente no momento atual. As 

transações de produtos e serviços se dão em um mundo globalizado e é preciso haver o 

mesmo referencial para a compreensão de todos aqueles que integram o processo. A 

percepção da cor em tudo que chega aos olhos requer pouco raciocínio, mas o entendimento 

de como ela é formada, quantificada e avaliada exige uma observação mais aprofundada. Para 

descrever uma cor devem-se considerar aspectos físicos da produção de estímulos pela luz e 

dos resultados subjetivos quando o observador interpreta esta cor através de sua sensibilidade 
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visual e estímulos cerebrais, sendo esta uma sensação individual, portanto, a interpretação da 

cor ocorre de formas distintas na mente de cada observador. 

Segundo Lozano (1978), se o ser humano não possuísse olhos que detectassem as 

radiações eletromagnéticas não seria possível identificar cada uma das cores que se percebem 

na vida real. A cor é uma característica da luz e a sua avaliação é psicológica, portanto 

subjetiva e pode ser definida como uma forma da energia radiante capaz de estimular a retina 

do olho humano. 

Quando a situação envolve produtos que necessitem um controle rígido desta 

característica, seja por necessidade de características de controle do processo ou por requisitos 

do cliente, esta dificuldade se agrava dada a dificuldade de controle através dos critérios de 

inspeção visual. 

No processo de avaliação de cores é muito importante compreender como são 

definidas as cores utilizando os conceitos da colorimetria e as diferenças através da 

comparação de coordenadas colorimétricas. É fundamental compreender a formação das cores 

(BILLMEYER E SALTZMAN, 1981).  

De maneira geral as cores são elaboradas por um colorista adicionando várias 

substâncias colorantes em um substrato, por exemplo, em uma tinta, para se obter o padrão de 

cor desejado. Este procedimento denominado Método Subtrativo, e resultado final da soma de 

todas as cores é a cor preta, conforme ilustrado pela Figura 12 (HUNTER E HAROLD, 

1987). 
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Figura 12 - Método subtrativo de mistura de cores. 

 Fonte: adaptado de Hunter e Harold (1987) 

Há também o Método Aditivo onde a formação das cores ocorre pela adição de 

diferentes fontes de luzes coloridas, por exemplo, formação da imagem em uma televisão, 

onde a soma de todas as luzes coloridas resulta na cor branca, conforme ilustrado na Figura 13 

(HUNTER e HAROLD, 1987). 

 

Figura 13 - Método aditivo de mistura de cores.  

 Fonte: adaptado de Hunter e Harold (1987) 
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De acordo com Billmeyer e Saltzman (1981), as cores são tridimensionais e possuem 

os seguintes atributos a serem comparados: 1- Luminosidade (claro – escuro) 2- Saturação 

(intensa, viva – opaca) 3- Tonalidade (avermelhada, esverdeada, azulada e amarelada).  

De acordo com Battistela et al. (2010) a avaliação de cor mais utilizada é a visual. 

Uma maneira eficiente de avaliar a cor é com a ajuda de instrumentos eletrônicos, como 

espectrofotômetros, com os quais são gerados registros numéricos da cor que podem ser 

usados para elaboração de uma memória, um histórico dos lotes coloridos fabricados. 

Conforme Hunter e Harold (1987) para uma avaliação mais criteriosa é necessário 

comparar as cores com o uso de um espectrofotômetro. Neste trabalho foi utilizado o modelo 

proposto pela CIE (Commission internationale de l'éclairage), Comissão internacional 

responsável pela definição de padrões de iluminação e cores, conforme Figura 14. 

 

Figura 14 - Coordenadas de L, a, b no espaço de cores 

 Fonte: adaptado de Hunter e Harold (1987) 
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De acordo com Billmeyer e Saltzman (1981), “L” é a coordenada da claridade, isto é, 

claro e escuro, “a” é a coordenada avermelhada - esverdeada e “b” e a coordenada amarelada - 

azulada.  

A Figura 15 mostra uma cor amarela e o seus respectivos valores L, a, b. 

 

Figura 15 - Valores “L”, “a”, e “b” de acordo com CIELAB. 

Fonte: Hunter e Harold (1987) 

Uma maneira bem clara de compreender e interpretar a questão da definição das 

cores e as respectivas diferenças entre elas são apresentadas na Figura 16 e Figura 17, na qual 

é apresentada a maneira pela qual se obtém as diferenças entre os valores da cor padrão e as 

respectivas amostras retiradas do processo de fabricação para avaliação no espectrofotômetro.  

 

Figura 16 - Como calcular a diferença entre duas cores  

Fonte: adaptado Hunter e Harold (1987) 
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Figura 17 - Como calcular a diferença de cor no diagrama CIELAB 

 Fonte: Minolta 1993 

 

Como explica Hunter e Harold (1987), os resultados das diferenças de cores podem 

ser descrito adicionando palavras para facilitar o entendimento: 

Se ∆L* é positivo, então a amostra é mais clara. 

Se ∆L* é negativo, então a amostra é mais escura. 

Se ∆a* é positivo, então a amostra é mais vermelha ou menos verde. 

Se ∆a* é negativo, então a amostra é mais verde ou menos vermelha. 

Se ∆b* é positivo, então a amostra é mais amarela ou menos azul. 

Se ∆b* é negativo, então a amostra é mais verde ou menos vermelha. 
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2.5.1 Aplicação da Cor no Controle de Qualidade 

O uso da cor como controle da qualidade é comum para indústrias de tintas e 

pigmentos: 

 Linden et al. (2011) descrevem três métodos de preparação de bismuto de vanadato 

(BiVO4), um composto pigmentário, e concluem que o método de produção que forma o 

precipitado BiVO4 brilhante era adequada para aplicação como um pigmento. Ainda afirmam 

que o espaço de cor CIELAB é um dos sistemas mais utilizados para a medição de cor. Neste 

sistema, a L * é a luminosidade e a * e b * são coordenadas de cromaticidade, conforme 

descrito anteriormente.  

Na indústria de tecnologia de informação, Khan et al. (2010) demonstram que é 

possível mesclar as diversas equações de cores, inclusive a CIELAB, com técnicas de 

classificação da cor da pele para a detecção e acompanhamento de partes do corpo humano. 

Sugerindo a sua aplicação na detecção da cor de pele em pessoas em recuperação da saúde, 

identificação de rostos, detecção de pessoas nuas na internet para bloquear conteúdo 

impróprio.  

Na indústria vinícola, Almela et al.(1995) e seus colaboradores realizaram um estudo 

na qual foram avaliados a coloração de 10 vinhos tintos elaborados na região de Murcia, na 

Espanha, através das características cromáticas. As avaliações das cores foram realizadas com 

o sistema de cor CIELAB. Esta avaliação revelou diferenças quase imperceptíveis nos vinhos 

classificados. Os dados obtidos foram avaliados através dos coeficientes de correlação e 

revelaram que as maiores correlações existentes foram entre L* e a intensidade de cor e entre 

L* e antocianinas ionizadas. O teor de antocianinas ionizadas é uma boa medida da 

intensidade da cor de um vinho. Como uma avaliação objetiva da cor de vinho o sistema 

CIELAB mostrou muito mais precisão que os demais sistemas. 

Na indústria alimenticia, Granato e Massom, (2010) aplicaram metodologia de 

superfície de resposta (MSR) aliada ás coordenadas colorimétricas CIELAB nas coordenadas 

a* (vermelho), b* (amarelo), L* (luminosidade), C* (cromaticidade), h* (tonalidade) para 

avaliar as características cromáticas de emulsões compostas de proteína de soja e suco de 

goiaba vermelha O trabalho demonstrou que o suco de goiaba é responsável pelos altos 

valores de cor vermelha, tonalidade, cromaticidade, aceitação e cor, ao passo que a proteína 

de soja aumentou a cor tonalidade amarelada das emulsões. O parâmetro de cor vermelha e a 
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tonalidade de cor apresentaram alto grau de correlação linear com as proporções de proteína 

de soja e suco de goiaba adicionada aos sucos. 

Moyano et al. (2008) analisaram a cor de 1700 amostras de azeite virgem espanhol 

utilizando o sistema de espaço de cor CIELAB e concluiram que o controle de cor é uma 

ferramenta importante no controle de qualidade dos azeites, pois as análises de regressão 

lineares múltiplas aplicadas nos conjuntos de coordenadas colorimétrias indicaram forte 

correlação com o índice de carotenóides e o índice de clorofila, caracteristicas importantes no 

controle de qualidade dos azeites virgens. 

2.6. Nanotecnologia 

De acordo com Siqueira-Batista (2010) e Formiga (2007), a exploração do universo 

nanométrico e a revolução tecnológica observada nos últimos anos proporcionou um avanço 

na direção das ideias precursoras da nanotecnologia. Por exemplo, em 1981, foi dado um 

passo importante neste sentido com a criação, pela IBM de Zurich, da Scanning tunneling 

microscope (STM – Microscopia de varredura por tunelamento), tornando-se possível a 

observação e a manipulação da matéria com resolução atômica, permitindo extraordinários 

avanços no desenvolvimento de materiais.  

Nanociência e nanotecnologia tratam do estudo e aplicação de estruturas que 

possuam ao menos uma dimensão na ordem de 10 a 100 nm (1 nm = 10
-9

 m). Partículas com 

esta dimensão, ou “nano partículas”, apresentam propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas 

ou químicas distintas de partículas e superfícies macroscópicas. O aproveitamento dessas 

propriedades em aplicações tecnológicas forma a base da nanotecnologia de materiais. O 

termo nanotecnologia é constituído por três radicais de origem grega: nano significa anão; 

tecno diz respeito à arte (técnica); e logia refere-se ao saber ou ciência e engloba um conjunto 

de técnicas empregadas para manipular a matéria na escala de átomos e moléculas, a pesquisa 

dirigida ao desenvolvimento de nano materiais tem por objetivo controlar com precisão a 

morfologia em dimensão nanométrica das substâncias ou partículas para produzir materiais 

nano estruturados. Há uma área específica, chamada de nanotecnologia molecular ou nano-

fabricação (“nanomanufacturing”), que estuda e desenvolvem sistemas nanométricos auto 

replicantes (nano-robôs ou “nano-bots”) capazes de fabricar, sob medida, materiais ou objetos 

através da manipulação da matéria a nível molecular (ARAKI, 2007; QUINA, 2004; 

TEDESCO et al. 2007). 
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Conforme Milanez et al. (2011) a necessidade de produtos que apresentem melhor 

desempenho nas mais diversas aplicações exige a aplicação de novas tecnologias, como por 

exemplo, a nanotecnologia, aliadas a técnicas de desenvolvimentos que utilizam conceitos 

estatísticos, como por exemplo, o delineamento de experimentos. Uma técnica de avaliação 

baseada no controle estatístico de processo permite que o processo de produção que utilize 

novas tecnologias torne-se estável, isento de variabilidades, permitindo a melhoria contínua 

do processo de produção.  

As empresas fabricantes de compostos termoplásticos, as quais requerem controle de 

cor e armazenamento dos dados relativos á aprovações das produções necessitam da 

visualização das informações referentes aos lotes produzidos e o estudo do histórico dos lotes 

de uma forma rápida e com a informação apresentada de tal forma que seja fácil à 

identificação da situação do processo. 

A expectativa de mercado é que em 2015 a produção e comercialização de nano 

materiais, nano dispositivos e nano produtos alcance U$ 1,5 trilhões.  

Porém algumas características da nanotecnologia tornam os desenvolvimentos 

desafiadores: a nanotecnologia necessita ser estudada por diferentes campos da ciência para 

que seja possível o entendimento e comportamento dos nano materiais e nano processos; a 

dificuldade em transferir da escala laboratorial ou de produção experimental para uma escala 

de produção comercial, a falta da existência de um polo mundial que seja referência para esta 

nova tecnologia dos novos produtos desenvolvidos; os efeitos da nanotecnologia ainda sobre a 

saúde humana e o meio ambiente são poucos conhecidos; não estão bem definidos os 

procedimentos de proteção e segurança ás pessoas expostas a essa nova tecnologia 

(MILANEZ et al. 2011). 

2.6.1 Produção e evolução da nanotecnologia 

O MCT (2007) divulgou uma relação de produtos desenvolvidos com nanotecnologia 

no Brasil conforme o Quadro 2 a seguir: 

 

 

 



42 

 

Produto Empresa 

Língua Eletrônica 
Empresa brasileira de pesquisa e 

Agropecuária (Embrapa) 

Grafite Faber Castell 

n-Domp Ponto Quântico 

Biphopr Bunge 

Prótese Arterial Nano Endoluminal 

True Life Silpure Diklatex 

Secador de cabelos Nanox/Taiff 

Sistema de liberação controlada de drogas Nanocore 

Taubarez T 940 Indústrias Químicas de Taubaté 

Revestimentos Nanox Tecnologia S.A. 

Vitactive nonoserum antissinais O Boticário 

CVdntus CVD 

Nanocompósitos de polipropileno e 

polietileno 
Braskem 

 

Quadro 2 - Produtos de nanotecnologia desenvolvidos no Brasil 

Fonte: adaptado de MCT -2007 

 

O estudo prospectivo nanotecnologia da ABDI – Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial realizado em 2010 apresenta os setores mais impactados pelas 

aplicações da Nanotecnologia no Brasil. O setor de fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicações foi considerado o mais impactado e na segunda e 

terceira posições, situam-se o setor de medicina e saúde e o setor de higiene, perfumaria e 

cosméticos, respectivamente. No Quadro 3 é apresentado as nanotecnologias de maior 

impacto por setores e por ordem de impacto. 



43 

 

 

Setores, por ordem de impacto 
Nanotecnologia de maior impacto, por 

ordem de importância 

Fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de 

comunicações 

Nanoeletrônica, nanofotônica, 

nanomateriais, nanoenergia e 

nanobiotecnologia. 

Medicina e saúde 
Nanobiotecnologia,  nanomateriais 

nanofotônica, e nanoeletrônica 

Higiene, perfumaria e cosméticos. 
Nanobiotecnologia,  nanomateriais 

nanoambiente e nanofotônica. 

Petróleo, gás natural e petroquímica. 
Nanomateriais, nanoeletrônica, e 

nanoenergia. 

Aeronáutico 

Nanomateriais, nanoeletrônica, 

nanoenergia, nanofotônica e 

nanoambiente. 

Biocombustíveis 

Nanobiotecnologia,  nanoambiente, 

nanoenergia, nanomateriais, e 

nanoeletrônica 

Plásticos 
Nanomateriais,  nanoambiente, 

nanobiotecnologia, e nanoeletrônica. 

Meio ambiente 
Nanobiotecnologia,  nanoambiente, 

nanomateriais, e nanoenergia 

Agroindústrias Nanomateriais e nanoambiente. 

 

Quadro 3 - Nanotecnologias de maior impacto no Brasil, por ordem de importância. 

Fonte: adaptado de MCT 2007 



44 

 

No Quadro 4 são apontados os condicionantes do futuro desenvolvimento das 

nanotecnologias no Brasil, por ordem de importância e por período analisado: 2008-2010; 

2011-2015; e 2016-2025. 

Condicionantes do futuro do desenvolvimento de nanomateriais no Brasil 

2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2025 

- Educação em todos os 

níveis. 

- Existência de uma 

infraestrutura laboratorial 

conforme estado da arte. 

- Parcerias públicas 

privadas. 

- Insumos Básico para 

P&D. 

- Inserção na linha da 

cadeia produtiva 

- Impactos da 

nanotecnologia (estado da 

arte mundial) 

- Maior volume de capital 

de risco. 

Regulamentação técnica 

e metrologia vinculadas à 

nanotecnologia 

- Educação em todos os 

níveis. 

- Existência de uma 

infraestrutura 

laboratorial conforme 

estado da arte, escala 

protótipo. 

- Insumos Básico para 

P&D. 

- Inserção na linha da 

cadeia produtiva 

- Maior financiamento 

governamental (ex.: 

subvenção 

- Impactos da 

nanotecnologia (estado 

da arte mundial) 

- Maior volume de 

capital de risco. 

- Educação em todos os 

níveis. 

- Existência de uma 

infraestrutura 

laboratorial conforme 

estado da arte,  

- RH em nível técnico e 

graduado. 

- Maior financiamento 

governamental (ex.: 

subvenção). 

- Impactos da 

nanotecnologia (estado 

da arte mundial) 

- Legislação ambiental 

mais restritiva. 

- Exigência de escala de 

produção 

 

 

Quadro 4 - Condicionantes do futuro do desenvolvimento de nano materiais no Brasil 

Fonte: adaptado de CGEE (2008) 

O estudo prospectivo de nanotecnologia da ABDI mostra os resultados da construção 

do mapa tecnológico do desenvolvimento de nano materiais no Brasil, compreendendo as 
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trajetórias projetadas para cada um dos tópicos, nos períodos entre 2008-2010, 2011-2015 e 

2016-2025. Segundo o estudo o Brasil tem uma base científico-tecnológica que permite 

acompanhar com relativo sucesso a fronteira do conhecimento em nano materiais. O país 

desenvolve pesquisas básicas de alta qualidade em todos os tópicos analisados, especialmente 

em nano partículas e revestimentos, conforme mostra no Quadro 5. 

Estágios 
Mapa Tecnológico de nanomateriais no Brasil 

2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2025 

Comercialização 

 

Produção/Processo 

Inovação/Implantação 

Pesquisa  & 

Desenvolvimento 

T1a – nanomateriais estruturais; T1b1 – nanofios e nanotubos; T1b2 – 

nanopartículas; T1b3 – nanobjetos replicando a natureza; T1c1 – nanomaterias 

semicondutores e magnéticos; T1c2 – nanomaterias: além da tecnologia do 

silício; T1d – revestimentos nanoestruturados; T1e - nanomateriais funcionais. 

 

Quadro 5 - Mapa tecnológico de nano materiais no Brasil (2008-2025)  

 Fonte: adaptado de CGEE (2008). 

2.6.2 Aplicação da Nanotecnologia 

A nanotecnologia apresenta um vasto campo de aplicações nas mais diversas área da 

tecnologia, a seguir apresentamos algumas destas aplicações: 
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Na biomedicina Singh et al. (2006) realizaram um trabalho onde descreveram a 

utilização das características naturais do vírus, como a simetria estrutural, uniformidade e 

potencial para alterações mutagênicas, em ciência de materiais e aplicações eletrônicas. 

Dependendo da forma e carácter químico das partículas, eles são adequados para diferentes 

tipos de aplicações em nanotecnologia. Usando um vírus como a plataforma de base, uma 

variedade de ligandos específicos que incluem  (lisinas, cisteína, pequenos peptídeos), 

moléculas pequenas, polímeros, fluoróforos, oligonucleótidos e metais. Proteínas inteiras e 

anticorpos conservam a sua função quando dispostas em nanopartículas de vírus. Há um 

interesse crescente no uso da nanotecnologia como terapêutica alvo para locais específicos do 

corpo.  

Singh et al. (2006), ainda na biomedicina, apresentaram outra aplicação que é a 

visualização das estruturas do corpo, por exemplo, através de agentes que permitam a 

formação de imagens específicas de um alvo. Embora várias questões permanecem quanto ao 

seu uso, (para a biomedicina, em particular) há alguns obstáculos a serem superados. 

Primeiro, deve ser estudos de toxicidade, imunogenicidade e a bio-distribuição de partículas 

do vírus “in vivo” para fornecer informações importantes sobre a segurança e a eficácia 

potencial das partículas em uma situação terapêutica. 

Na cancerologia, Power et al. (2011) realizaram um trabalho para descrever o  

potencial da nanotecnologia na criação e manipulação de estruturas nonometricas realçando 

avanços importantes para radiologia, tecnologias que permitam a entrega de droga nos 

tumores e a intervenção vascular. Na cancerologia, a entrega de droga permitirá que a eficácia 

seja aprimorada, a toxicidade diminuída e um maior potencial da terapia aplicada. Nano 

partículas magnéticas mostram potencial para uso em tratamentos de vários tumores e pode 

ser aumentada a efetividade de agentes de quimioterapia na forma de nano partículas.  O 

trabalho também mostra o desenvolvimento de tecnologia em sistemas para entrega de droga 

localizada em intervenção vascular. 

A nanotecnologia aplicada à odontologia é estudada por Saiz (2013) que descreve a 

utilização no desenvolvimento de tecidos ósseos utilizando nano compostos como um veículo 

para entrega local de droga para promover a regeneração dos ossos de forma rápida possuindo 

força suficiente para prevenir fratura debaixo de cargas fisiológicas e alcançando o sucesso na 

integridade biológica e mecânica, O uso de ferramentas novas para manipular a nano escala 
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pode habilitar uma geração nova de tecnologia que melhorarão o desempenho de implantes de 

osso. 

A agricultura apresenta possibilidades de utilização da nanotecnologia conforme 

descreveu Rai e Ingle (2012) afirmando que a nanotecnologia tem o potencial de revolucionar 

as tecnologias existentes. A nanotecnologia pode ter soluções concretas contra muitos 

problemas relacionados com a agricultura, como o manejo de pragas de insetos utilizando 

métodos tradicionais, os efeitos adversos dos pesticidas químicos, desenvolvimento de 

variedades melhoradas de culturas. Pode fornecer alternativas ecologicamente corretas para o 

manejo de pragas de insetos, sem prejudicar a natureza, e ainda reduzindo o custo. É possível 

também desenvolver espécies resistentes ás principais pragas das culturas. 

A radiologia apresenta diversas aplicações, Ganta (2009) descreve a utilização da 

nanotecnologia no desenvolvimento da radiologia como instrumento de inspeção de 

equipamento através da radiografia na indústria eletrônica além do avanço tecnológico na 

aplicação convencional da radiologia na medicina. 

Na indústria têxtil, Joshi e Bhattacharyya (2011), demostraram que a nanotecnologia 

tem grande potencial na indústria têxtil com aplicações que melhoram o acabamento e o 

desempenho do produto em função da utilização de camadas de nano compósitos. A 

utilização permite o desenvolvimento de tecidos de grande desempenho multifuncional e 

inteligentes. As nano fibras permitem algumas aplicações técnicas especializadas como 

tecidos para filtros, tecidos com propriedades bactericidas e com proteção a produtos 

químicos. Outra vantagem é a redução do consumo de água na indústria têxtil com a aplicação 

da nanotecnologia. 

Na produção de energia a partir de fontes renováveis Lang et al. (2011) descreveram 

várias tecnologias utilizando a nanotecnologia para a produção de hidrogênio com um custo 

viável de processo. São descritas o ciclo de reação químico, o mecanismo e as configurações 

de vários métodos de produção de hidrogênio. 

Na indústria petrolífera, Basily (2012) descreve várias mudanças técnicas 

substantivas que podem ser descritas como um processo revolucionário e evolutivo com o uso 

de nanotecnologia nas pirólises bifásicas de resíduos de petróleo dos produtos de destilação 

pesados separadas do óleo cru árabe. A técnica de pirólises catalítica bifásica provou ser um 
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método excelente para a produção de hidrocarboneto não saturada (que pode ser convertido 

facilmente a álcool para a produção de E-85, um combustível limpo). 

 

2.6.3 Nano carbonato Aplicado em Polímeros 

A aplicação da nanotecnologia nas resinas termoplásticas, polímeros, conhecidos 

popularmente como plásticos é considerado uma importante área da nanotecnologia. A seguir 

são apresentados vários estudos de nano compostos em polímeros: 

Eiras e Pessan (2009) estudaram a influência do nano composto de carbonato de 

cálcio nas propriedades mecânicas de impacto e tração em um polipropileno através de quatro 

composições de PP/CaCO3 preparados em uma extrusora dupla rosca com as concentrações 

de 3, 5, 7 e 10% em peso. Os testes incluíram análise FTIR, ensaios de tração e impacto. Os 

resultados mostraram um aumento no módulo de elasticidade e pouco de aumento na tensão 

de escoamento. A temperatura de transição frágil para dúctil e foi reduzida a resistência ao 

impacto aumentada com a adição das nano partículas.  Foi possível concluir que as 

propriedades de tração dependem da área de contato da superfície das nano partículas e da sua 

dispersão. 

Paiva et al. (2006) realizaram um estudo com a aplicação do nano compósito 

montmorilonita organofilica em polipropileno em concentrações de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0% e utilizando o anidrido maleico como agente de compatibilização. As blendas foram 

preparadas em extrusora com dupla rosca e foram caracterizadas utilizando difração por raios 

X, ensaios de tração e impacto de acordo com as normas ASTM D638 e D256, obtendo 

aumento do módulo de elasticidade, porém não proporcionou melhorias na propriedade de 

resistência ao impacto. 

Leite et al. (2013) realizaram um estudo com membranas de híbridos 

orgânico/inorgânico de poliamida 6 e argilo mineral constituído de silicatos em camadas em 

relação á poliamida 6 pura. Estas membranas sintéticas são utilizadas como barreira seletiva 

em processos de separação. As membranas sintéticas surgiram como uma tentativa de se 

imitar as membranas naturais, em particular quanto as suas características únicas de 

seletividade e permeabilidade. De uma maneira geral os autores obtiveram membranas micro 

porosas assimétricas foram obtidas com sucesso, onde a presença da argila e a variação do 
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teor de ácido proporcionaram uma modificação estrutural considerável membrana influenciou 

de maneira significativa o tamanho dos poros e consequentemente, sua distribuição, 

semelhante no que se refere à estrutura constituída de uma pele filtrante e uma camada 

porosa. 

Araújo e Pires (2012), realizaram um estudo no qual foram preparados filmes de 

nano compósitos de PP contendo 1% em massa de argila bentonita modificada organicamente 

com tecnologia nacional. PP enxertado com anidrido maleico e copolímero de etileno e álcool 

vinílico foram utilizados como agentes compatibilizantes. Os filmes apresentaram melhores 

propriedades mecânicas, excetuando a resistência da termossoldagem à tração, do que os 

preparados com a matriz polimérica sem adição da argila. A transparência dos nano 

compósitos foi idêntica à da matriz polimérica sem argila. Os resultados indicam que os 

filmes de nano compósitos podem ser promissores para aplicação em embalagens. 

Braga et al. (2012), realizaram um estudo obtendo nano compósitos de elastômeros 

termoplásticos à base de PP / EPDM /argila organofílica e investigaram as propriedades 

mecânicas de módulo elástico, tração e alongamento na ruptura, reologia e morfologia, a fim 

de estabelecer a influência da razão PP-MA/argila organofílica no comportamento dos nano 

compósitos. Os resultados através difração de raio X e pela reometria mostraram que a adição 

de teores crescentes de PP-MA melhorou a dispersão da argila organofílica na matriz de 

PP/EPDM que resultaram em melhores propriedades de tração, isto é, maiores valores de 

módulo e deformação na ruptura. 

Araújo (2013) avaliaram as propriedades térmicas de nano compósitos de PVC e 

nano tubos de carbono de paredes múltiplas obtidas a partir da solução do polímero e 

dispersão dos nano tubos de carbono em tetraidrofurano. Avaliaram a resistividade elétrica 

dos nano compósitos e a influência de solvente residual. O enxerto de grupos -COOH na 

estrutura dos nano tubos induz uma considerável redução da resistividade elétrica a partir de 

uma concentração de 0,4 % de nano tubos na composição dos nano compósitos. Os nano 

tubos de carbono são alótropos do carbono com uma nanoestrutura cilíndrica. Estes cilindros 

e moléculas de carbono possuem propriedades incomuns e que são de altíssimo valor no 

campo da nanotecnologia, eletrônica, óptica e outros campos tecnológicos da ciência dos 

materiais, particularmente, devido as suas extraordinárias propriedades de condução térmica, 

mecânica e elétrica. Na Figura 18 é apresentada a estrutura de um nano tubo de carbono 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%B3tropos_do_carbono&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_dos_materiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_dos_materiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condu%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9trica
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projetada em computador e a imagem de microscopia de varredura por tunelamento (DURAN 

et al. 2006). 

 

Figura 18 - (a) Projetada em Computador     (b) Microscopia de varredura 

 Fonte: Duran et al. (2006) 

2.7 Delineamento de experimentos. 

 

Até o inicio da década de 70 os estudos experimentais eram construídos 

considerando-se regras combinatórias. O DOE clássico foi desenvolvido por Sir Ronald A. 

Fisher em 1920, na estação de pesquisa agrícola de Rothamsted em Londres. A partir da 

década de 1970, os experimentos passaram a se realizar, usando-se algoritmos de otimização 

(ANTONY, 2006). 

O desenvolvimento de qualquer produto que seja composto por mais de um 

componente requer algumas técnicas especiais de experimento para uma avaliação adequada 

dos resultados das misturas. Os Delineamentos de experimentos são fundamentados em 

conceitos estatísticos e outras disciplinas científicas permitindo planejamentos de 

experimentos de forma eficiente para realizar inferências significativas sobre os dados 

experimentais (CORNELL, 2011). 

O delineamento de experimentos é usado para aperfeiçoar o processo, aproximando 

os valores de saída aos requisitos nominais, reduzindo a variabilidade e os custos totais. Em 

projetos, usa-se, para selecionar parâmetros que tornem o projeto robusto, avaliar materiais 

alternativos, definir o percentual de cada componente e fixar os parâmetros-chave do projeto, 

ou seja, os parâmetros que impactam no desempenho do produto. (CALEGARE, 2001) 
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Nestes ensaios, vários componentes são misturados em proporções previamente 

estabelecidas e as características dos produtos resultantes são avaliadas por métodos 

científicos e registradas. As respostas dependem, somente, das proporções dos componentes 

presentes na mistura e não da sua quantidade absoluta (CORNELL, 2011).   

Porém, conforme descreve Cini et al. (2013), podemos envolver variáveis de 

processo como pH, temperatura, concentração de reagentes, além das proporções dos 

componentes do produto. Estas variações nas características do processo podem ter efeitos 

individuais e de interação com outras variáveis da mistura e o delineamento de experimentos 

permite que seus níveis sejam variados e avaliados de forma independente.  

 A metodologia de avaliação da otimização por planejamento fatorial é baseada na 

análise de variância (ANOVA) e a análise dos modelos otimizados é realizada pelo método 

avaliação da superfície de resposta (RSM). As variáveis independentes são chamadas de 

fatores, suas variações são chamadas de níveis e o resultado obtido, é chamado de resposta  

Os resultados da otimização podem  maximizar ou minimizar as  respostas, mantendo os 

valores dentro das  especificações exigidas (BARROS NETO et al.2001).  

A análise de variância (ANOVA) é feita por parâmetros estatísticos baseados na 

distribuição  normal, distribuição de Gauss,  para avaliar os erros dos coeficientes, o ajuste e a 

significância do modelo através da comparação entre os dados obtidos com os experimentos e 

os dados calculados. Os resultados são expressos na forma de fontes de variações quadráticas 

e médias, que facilitam o cálculo das porcentagens de variações explicáveis, do coeficiente de 

determinação e os testes F, os quais indicarão a significância e o ajuste do modelo utilizado 

(BARROS NETO et al.2001). 

A medida da significância do modelo é feita pela relação entre variações médias 

devido à regressão e avalia os desvios quadráticos médios dos valores preditos com relação 

aos experimentais e devido aos resíduos deixados por cada nível.  O ajuste dos dados ao 

modelo é feito pela relação entre as médias quadráticas da falta de ajuste que estima a 

adequação dos dados ao modelo e dos erros puros  que estima a variância postulada para as 

observações.  

Os dois seguem uma análise estatística segundo uma distribuição  normal, portanto 

suas comparações  podem ser feitas a valores do teste F.   
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Para a relação entre variações médias devido à regressão e devido aos resíduos  

quanto maior que  F tabelado for o valor, mais significativo é o modelo, enquanto que para  a 

relação entre as médias quadráticas da falta de ajuste e dos erros puros o valor deverá ser 

menor que o F tabelado, para poder indicar o ajuste de dados ao modelo (BARROS NETO et 

al.2001).  

O coeficiente de determinação ou  coeficiente de correlação múltipla  (R2), Equação 

4,  é  a medida da aproximação da variação das observações  devido à regressão à variação 

total em torno da média, é a medida de quão bem as observações se ajustam ao longo da  linha 

de regressão. Quanto mais próximo de um for este valor, mais explicável e mais ajustado será 

o modelo. 
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 As somas quadráticas dos desvios podem ser relacionadas segundo as equações 

abaixo:  

SQT = SQR + SQr (5) 

SQRT = SQep + SQ∫aj (6) 

O cálculo dos erros padrões (ɛp) das estimativas dos parâmetros do modelo é feito 

através obtenção da raiz quadrada da estimativa da variância (    
 
 

)dos elementos do vetor b, 

e é dados pela Equação 6:  

   √    
 
  √      

  
    

(7) 

Onde: S é o desvio padrão das repetições no ponto central. Será  necessário fazer 

repetições em cada nível, assim obter um desvio padrão para cada nível e com isto seus erros 

padrões serão dados por seus desvios padrões quadrados utilizados na equação dos erros 

padrões se a metodologia empregada não for por ponto central.  

A metodologia de avaliação da superfície de resposta é baseada na análise da 

equação de otimização plotada em três dimensões, onde os eixos das abscissas e o das 

ordenadas são formados pelos dados dos fatores, enquanto que a altura é dada pelos valores 

experimentais da resposta. Nesta superfície pode-se verificar através de curvas de níveis, que 
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delimitam regiões de aclive e declive, com tonalidades de cores diferentes para facilitar a 

interpretação do resultado da otimização (BARROS NETO et al.2001). 

 

Um dos objetivos do planejamento experimental é a otimização do número de 

ensaios a ser realizado. Esse número deve ser adequado de modo a minimizar os erros 

experimentais (aleatórios), mas também deve contribuir para a viabilidade econômica e 

prática da experimentação. 

O planejamento fatorial é uma forma “otimizada” de se planejar um experimento, 

sem que haja perda na significância das informações obtidas pelo modelo resultante. Um 

experimento comum é feito pela combinação, em níveis (valores diferentes), de algumas 

variáveis do sistema em estudo; as quais geraram ensaios e suas respectivas respostas. Muitas 

vezes os níveis são escolhidos aleatoriamente. Os ensaios são obtidos fixando-se o valor de x1 

e x2 em um dos seus níveis e variando-se o x3, e assim sucessivamente.  

Para que cada experimento destes seja significativo estatisticamente, no mínimo ele 

deve ser realizado em triplicata (para ter um desvio padrão). Os experimentos comuns seguem 

a seguinte regra para determinar a quantidade de ensaios: N
k+1

.   Considerando-se as variáveis 

deste trabalho teríamos = 3 
3+1 

= 3
4
 = 81. 

A fim de tornar este trabalho viável economicamente e evitar perda na significância 

das informações este trabalho utilizou-se o planejamento fatorial 2
k
 

Onde: 

O nº 2 indica que os fatores estão variando em dois níveis, enquanto k é o nº de 

fatores, neste trabalho são 3 fatores. 2
3
=8.  

As variações dos fatores se apresentam com os valores -1 e +1. Também se utilizou 

os valores com o 0 (ponto central) e valores radiais (axiais)  chamados de α = ±(2
k
)
1/4

.  

Totalizando 17 ensaios, número bem inferior aos 81 ensaios no planejamento normal. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Escolha do Método a ser Utilizado 

A metodologia utilizada para este trabalho tem um caráter exploratório e 

experimental. A sua natureza exploratória conduz a uma descrição precisa da situação atual, e 

tem por objetivo descobrir as relações existentes entre os elementos que compõe o trabalho. 

Enquanto a pesquisa experimental ocorre quando manipula-se diretamente as variáveis 

relacionadas com o objeto de estudo. A manipulação de variáveis proporciona o estudo da 

relação entre as causas e os efeitos de determinado fenômeno (CERVO e BERVIAN, 2002). 

Este conceito é complementado por Marconi e Lakatos (2010), onde destaca que uma 

das finalidades dos estudos exploratórios é aumentar a familiaridade do pesquisador com o 

ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa. 

Marconi e Lakatos (2010) colocam que a pesquisa experimental consiste de 

investigação empírica cujo objetivo principal e testar as hipóteses que dizem respeito a 

relações de tipo causa e efeito.  Onde as variáveis serão manipuladas como objeto de estudo, 

com alterações nas variáveis independentes e consequente observação do resultado na 

variável dependente.  

 

3.2 Elaboração do Delineamento de Experimentos 

Os fatores escolhidos e a justificativa para uso dos mesmos na elaboração do 

delineamento de experimentos é a seguinte: 

Nano composto de carbonato de cálcio: Conforme descrito no item 2.6.3 a 

nanotecnologia é amplamente aplicado em polímeros, portanto é necessário determinar a 

melhor concentração do nanocarbonato na obtenção das propriedades mecânicas do composto 

a ser usado na produção de tanques. 

Ácido esteárico: De acordo com a literatura, a aglomeração das partículas de 

nanocarbonato pode dificultar a produção de nanocompósitos por causa da elevada força de 

interação entre as nanopartículas. Para evitar esta aglomeração e reduzir a energia de 

superfície das nano particulas é sugerido à utilização de ácidos gordos, especialmente o ácido 
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esteárico, como forma de garantir uma dispersão uniforme entre a nanopartícula e a matriz 

polimérica (SAHEBIAN et al, 2010; BARTCZAK et al. 1999; LAZZERI et al. 2005; WANG 

et al. 1997; ZEBARJAD et al. 2006; ZEBARJAD e SAJJADI, 2008). 

Estearato de zinco: Aditivo de uso consagrado na indústria de plásticos em 

compostos que utilizam cargas minerais por auxiliar na dispersão da carga mineral na matriz 

polimérica. 

Na Tabela 1 são apresentados os fatores e níveis para cálculo dos percentuais a serem 

aplicados nos ensaios. 

Tabela 1 - Fatores e níveis para o delineamento de experimentos 

Fator 

 

Níveis 

- α -1 0 +1 + α 

X1=Master Batch Nano (%) 0,659 1 1,5 2 2,341 

X2=Ácido Esteárico (%) 0,159 0,5 1 1,5 1,841 

X3=Estearato de Zinco (%) 0,127 0,4 0,8 1,2 1,47 
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Na Tabela 2 são apresentados os valores percentuais a serem aplicados nos ensaios 

via extrusão. 

Tabela 2 - Valores para realização dos ensaios via extrusão 

Ensaio 

X1=MB Nano 

(%) 

X=2Ác Esteárico 

(%) 

X3=Est Zinco 

(%) 

1 1 0,5 0,4 

2 2 0,5 0,4 

3 1 1,5 0,4 

4 2 1,5 0,4 

5 1 0,5 1,2 

6 2 0,5 1,2 

7 1 1,5 1,2 

8 2 1,5 1,2 

9 1,5 1 0,8 

10 1,5 1 0,8 

11 1,5 1 0,8 

12 2,341 1 0,8 

13 0,659 1 0,8 

14 1,5 1,84 0,8 

15 1,5 0,16 0,8 

16 1,5 1 1,47 

17 1,5 1 0,13 
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3.3 Método de ensaio para avaliação do composto com nano carbonato. 

Após a preparação das amostras, através da extrusão, a avaliação das características 

do composto termoplástico foi realizada através dos seguintes ensaios: 

a) Ensaios para avaliação do índice de fluidez 

As determinações do índice de fluidez foram efetuadas em amostras de 800 g 

preparadas pelo processo de extrusão em um plastômetro de extrusão padronizado, DSM 

Cientifica, Modelo MI-3 de acordo com a Norma padrão ASTM D 1238: Melt flow rates of 

termoplastics by extrusion platomer (Índice de fluidez para termoplásticos por extrusão em 

plastômetro) (ASTM D 1238, 2000). 

b) Ensaios para avaliação da resistência ao impacto 

Os ensaios de impacto foram realizados em uma máquina de ensaio de impacto para 

plásticos, Microtest 01-A de acordo com a Norma ASTM D 256 Determining the Izod 

Pendulum Impact Resistance of Plastics. (Determinação da resistência o impacto de plásticos 

com pêndulo IZOD) utilizando uma média de 6 corpos de prova injetados com amostras de 

800 g preparadas através do processo de extrusão e entalhados em V, com um entalhadeira 

Modelo EMIC e acondicionados a uma temperatura de 23 ± 3°C por 48h (ASTM D 256, 

2000). 

c) Ensaios para avaliação da resistência a tração. 

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

KRATUS de acordo com a Norma ASTM D 638: Tensile properties of plastics. (Propriedades 

de tração de plásticos) utilizando uma média de 6 corpos de prova injetados com amostras de 

800 g preparadas através do processo de extrusão e acondicionados a uma temperatura de 23 

± 3°C por 48h. O ensaio de tração inclui como resultados os valor alongamento (ASTM D 

638, 2000). 

3.4 Condição ótima para o delineamento de experimentos. 

Após a realização dos ensaios é necessário verificar quais os fatores que e 

influenciaram de forma significativa e positiva nos resultados dos ensaios. Para tanto a 

condição ótima para cada fator é descrita no Quadro 6 a seguir:  
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Quadro 6 - Condição ótima para o delineamento de experimentos 

Resposta Condição Ótima do processo 

Custo por quilo Mínima 

Índice de Fluidez (g/10 min 190°C) 
Mínima 

Impacto (J/m) Máximo 

Força Máxima (N) Máximo 

Limite de Resistência (MPa) Máximo 

Limite de Escoamento (MPa) Máximo 

Carga Lim. De Escoamento (N) Máximo 

Alongamento (%) Máximo 

Alongamento na Carga Máxima (%) Máximo 

Módulo de Elasticidade (MPa) Máximo 

 

3.5 Métodos de ensaio para avaliação das amostras do composto colorido. 

Ao longo do processo de extrusão do composto foram retiradas amostras de 800g a 

cada 4 horas e são injetados 6 corpos de prova para avaliação da cor. Os valores das 

diferenças de cor segundo a equação colorimétrica CIELAB serão obtidos em um 

espectrofotômetro XRITE série 2000 a partir da média da leitura de 6 corpos de prova. Esta 

avaliação das diferenças de cores atendem as seguintes normas: 

DIN 5033-7 Colorimetry; measuring conditions for object colours (Colorimetria; condições 

de medição de cores de objetos) (DIN 5033-7, 1983). 

ASTM E1164 – 12 Standard Practice for Obtaining Spectrometric Data for Object-Color 

Evaluation (Prática padrão para obtenção de dados espectrométricos para avaliação da cor de 

um objeto) (ASTM E 1164, 2000). 

ASTM D 2244 – 11 Standard Practices for Calculation of Color Tolerances and Color 

Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates (Práticas padrão para cálculo 



59 

 

das tolerâncias de cores e diferenças de cor de coordenadas de cor instrumentalmente 

medidas) (ASTM D 2244, 2011). 

JIS Z 8722:2009 Methods of colour measurement - Reflecting and transmitting objects 

(Métodos de medição de cor de objetos por reflexão e transmissão) (JIS Z 8722, 2009). 

3.6 Equações para construção dos gráficos de controle  ̅ e S 

Após a avaliação de todas as amostras no espectrofotômetro são calculados os limites 

de controle para construção dos gráficos e verificação da existência de padrões de não 

aleatoriedades e identificação de causas especiais que possam estar atuando no processo. 

Finalmente são calculados os índices de capabilidade do processo para verificar se o processo 

tem capacidade de atender as especificações e limites de controle. 

De acordo com (SILVA et al. 2010; NUNES NETO et al. 2010; LIMA et al. 2011; 

MONTGOMERY, 2004; DOWN et a. 2005; JUSTI et a. 2010; COSTA et al. 2005) as 

equações utilizadas para este cálculo são: 

a) para calcular a média dos subgrupos de acordo com a Equação 8.  

 

 ̅  
            

 
 

 

(8) 

m = número de amostras de um subgrupo 

 

b) a média geral da média dos subgrupos de acordo com a Equação 9. 

 

 ̿  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅

 
 

(9) 

m = número de subgrupos usado para determinar a média geral 

 

c) o desvio padrão dos subgrupos de acordo com a Equação 10. 
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  √
∑      ̅   

   

   
 

 

 

(10) 

d) o desvio padrão médio de acordo com a Equação 11. 

 

 ̅  
            

 
 

(11) 

m = número de subgrupos usado para determinar o desvio padrão médio  

A partir dos cálculos realizados é possível determinar as características dos gráficos 

de controle:  

a) linha central (LC) dos gráficos da média e do gráfico da amplitude de acordo com 

as Equações 12 e 13. 

 

   ̅   ̿ 

 

     ̅ 

(12) 

 

(13) 

b) limite superior de controle (LSC) e limite inferior de controle (LIC) do gráfico das 

médias de acordo com as Equações 14 e 15. 

      ̿     ̅ 

 

      ̿     ̅ 

(14) 

 

(15) 

c) limite superior de controle (LSC) e limite inferior de controle (LIC) do gráfico do 

desvio padrão de acordo com as Equações 16 e 17. 

        ̅ 

        ̅ 

(16) 

(17) 
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3.7 Construção dos gráficos de controle  ̅ e S 

Após a injeção de todas as amostras retiradas do processo de extrusão e avaliação da 

cor no espectrofotômetro das 6 amostras de cada grupo é necessário determinar os 

componentes dos gráficos de controle da média das avaliações de cor descritos como LC ̅·, 

LSC ̅ e LIC ̅ utilizando as Equações 12, 14 e 15 respectivamente, e gráficos do desvio 

padrão descritos como LCs, LSCs e LICs utilizando as Equações 13, 16 e 17 respectivamente. 

Inicialmente são calculadas as médias utilizando a Equação 8 e 9, e o desvio padrão dos 

subgrupos com 6 corpos de prova utilizando a Equação 10, e a média do desvio padrão de 

todos os subgrupos utilizando a Equação 11 (LIMA et al. 2011). 

O controle da média do processo é feito através do gráfico de controle para as 

médias, gráfico  ̅. A variabilidade do processo é monitorada através do gráfico de controle 

para o desvio padrão, gráfico S.  

Para cálculo destes componentes do gráfico são utilizadas as constantes A2, D3 e D4 

que dependem do tamanho do subgrupo e estão listados nos Anexos A e B. 

3.8 Cálculos dos índices de capabilidade do processo 

Para avaliar a capabilidade do processo serão utilizados os 3 índices Cp, Cpk e Cpm 

descritos no item 2.4.2 e calculados de acordo com as Equações 1, 2 e 3 (COSTA et al. 2005; 

DOWN et al. 2005). Os valores estão descritos na Tabela 3. 

Índice de 

capabilidade 

Índice para 

Coordenada “a” 

Índice para 

Coordenada “b” 

Índice para 

Coordenada “L” 

Cp 0,15 0,25 0,50 

Cpk 0,17  /  0,18 0,25  /  0,17 0,40  /  0,35 

Cpm 0,22 0,27 0,6 

Tabela 3 - Resultados dos Índices de Capabilidade do Processo Cp, Cpk e Cpm 
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4. RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO. 

4.1 Resultados e Discussões Gráficos  de Controle 

A partir da avaliação das amostras comparadas com a especificação do cliente 

descrita na Tabela 4 temos os resultados das avaliações das amostras descritas nos Anexos C, 

D e E.  

Padrão de cor: Cinza 

L = 50,7 Luminosidade Coordenada Claro - Escuro 

Limites de Controle ∆L= +0,50 claro ∆L= -0,50 escuro 

a = - 1,5 Coordenada Vermelho – Verde 

Limites de Controle ∆L= +0,50 Avermelhada ∆L= -0,50 Esverdeada 

b= 1,6 Coordenada Amarelo – Azul 

Limites de Controle ∆L= +0,50 Amarelada ∆L= -0,50 Azulada 

Tabela 4 - Especificação e Limites de Controle 

 

Após a avaliação em um espectrofotômetro X-RITE série 2000 as amostras retiradas 

da produção do composto termoplásticos cinza temos o cálculo da diferença de cor realizado 

pelo próprio equipamento conforme descrito nas tabelas demostradas em anexo. 

4.1.1 Analise do gráfico referente á coordenada “a” 

Na fase inicial da construção das cartas foram utilizados os valores da especificação fornecida 

pelo cliente para iniciar coleta de dados. A partir do gráfico elaborado com os dados das 

avaliações foi possível observar que a tonalidade da coordena avermelhada – esverdeada 

tende para o valor de LCx, isto é, a tonalidade tende para o valor central do gráfico. 

Comparando o gráfico com os padrões de não aleatoriedade não é possível observar a 

identificação de qualquer configuração que possa ser identificada como um padrão de não 

aleatoriedade indicando a presença de causas especiais atuando no processo. O resultado dos 

cálculos do índice de capacidade apresenta resultado inferior a 1,0, conforme Tabela 3, 

indicando que o processo é incapaz. 
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Após a coleta dos dados e os cálculos dos limites de controle obtiveram-se os 

gráficos apresentados nas Figuras 19 e 20. 

 

Figura 19 - Controle Coordenada "a" 

 

 

Figura 20 – Gráfico do Desvio Padrão Coordenada "a"  
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Analisando o gráfico é possível observar que o processo esta estável, não há causas 

especiais atuando no processo. 

4.1.2 Analise do gráfico referente á coordenada “b” 

Com o gráfico elaborado é possível observar que a tonalidade da coordena amarelada 

– azulada apresentava uma dispersão elevada dos pontos, com pontos fora do LICx indicando 

a presença de causas especiais no processo, conforme descrito no item 2.3.2, na 

1°Configuração. A partir da amostra 31 é possível observar que o processo torna-se mais 

estável, embora ainda apresente um ponto muito próximo do LICx. Para se obter este avanço 

no processo foram realizados ações de melhoria no controle de temperatura do processo. Os 

resultados dos cálculos do índice de capacidade apresentam resultado inferior a 1,0, conforme 

Tabela 3, indicando que o processo é incapaz. 

Após a coleta dos dados e a construção dos gráficos com o cálculo dos limites do de 

controle obteve-se os gráficos apresentados nas Figuras 21 e 22. 

 

Figura 21 - Controle Coordenada "b" 
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Figura 22 – Gráfico do Desvio Padrão Coordenada "b" 

 

Analisando o gráfico é possível observar que o processo esta fora de controle, vários 

pontos estão acima dos Limites de Controle do Gráfico sendo necessário atuar nas causas 

especiais para eliminar a variabilidade. As ações tomadas foram com relação ao controle de 

temperatura do processo. 

4.1.3  Analise do gráfico referente á coordenada “L” 

Com o gráfico elaborado é possível observar que a luminosidade representada pela 

coordena claro - escuro apresenta uma dispersão elevada dos pontos, porém sem nenhum 

ponto fora dos limites de controle LSCx e LICx, indicando a ausência de causas especiais no 

processo, Os resultados dos cálculos do índice de capacidade apresentam resultado inferior a 

1,0, conforme Tabela 3, indicando que o processo é incapaz. 

Após a coleta de dados e calculo dos limites obteve-se o Gráfico de CEP da variável 

“L” apresentados nas Figuras 23 e 24. 
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Figura 23 - Gráfico 3: Controle Coordenada "L" Clara e Escura 

 

Figura 24 – Gráfico do Desvio Padrão Coordenada "L"   
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4.1.4  Analisando os resultados finais 

De forma geral o processo demonstra ser incapaz em função do cálculo do Índice de 

Capacidade de Processo, embora não apresente pontos fora dos limites de especificação LIE e 

LSE. 

Uma condição ideal seria que os gráficos de “L”, “a” e “b” estivessem em condição 

de estabilidade de processo e com o valor dos Índices de Capacidade de Processo acima de 

1,0. Esta condição pode ser obtida após ajustes nos processos de forma a eliminar as causas de 

variabilidade no processo conseguindo atingir os objetivos propostos pela organização e 

adequando o produto ao uso. Este trabalho de adequação deve ser realizado em etapas 

programadas e analisadas após a conclusão de cada uma delas, isto utilizando o ciclo do 

PDCA e a implementação de uma gestão de qualidade em etapas. 

4.2 Delineamento de experimento para obtenção da condição ótima. 

Um grande número de variáveis necessita ser considerada durante o desenvolvimento 

de um produto, em especial a composição química do composto, que pode influenciar 

diversas características do produto, inclusive o custo final. A utilização do delineamento de 

experimentos para obter a condição ótima de produção de um composto que utiliza o nano 

carbonato facilita a comparação de pequenos efeitos que por outros métodos seriam de difícil 

detecção, além de ser um método muito eficaz na investigação de alternativas para a 

composição do produto. 

4.2.1 Análises dos Efeitos dos fatores sobre o custo de índice de fluidez. 

De acordo com a Figura 25 é possível observar que o efeito dos fatores sobre o custo 

de produção e o índice de fluidez são muito reduzidos não apresentando vantagem 

significativa para a produção do compostos 
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Figura 25 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: a) Custo da produção e b) Índice de fluidez 

do material plástico  

4.2.2 Análises dos Efeitos dos fatores sobre o impacto e a Força máxima. 

De acordo com a Figura 26 é possível observar que o efeito dos 3 fatores sobre o 

impacto é significativo apresentando aumento na propriedade mecânica dos compostos 

enquanto apenas o fator nano carbonato apresenta aumento na Força máxima. 

 

 

Figura 26 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: a) Impacto e b) Força máxima. 
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4.2.3 Análises dos Efeitos dos fatores sobre o limite de resistência e limite de escoamento. 

De acordo com a Figura 27 é  possível observar que o efeito dos fatores sobre o 

limite de resistência e limite de escoamento é muito reduzido não apresentando vantagem 

significativa para a produção do composto 

 

Figura 27- Efeitos dos fatores sobre as respostas: a) limite de resistência e b) Limite de 

escoamento 

4.2.4 Análises dos Efeitos dos fatores sobre a carga no limite de escoamento e o módulo 

de elasticidade. 

De acordo com a Figura 28 é possível observar que o efeito dos fatores sobre carga 

no limite de escoamento e o módulo de elasticidade são muito reduzidos não apresentando 

vantagem significativa para a produção do composto 

 

Figura 28 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: a) Carga limite de escoamento e b) Módulo 

de elasticidade 

 . 
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4.2.5 Análises dos Efeitos dos fatores sobre o alongamento e sobre o alongamento na 

carga máxima 

De acordo com a Figura 29 é possível observar que o efeito dos fatores sobre o 

alongamento é muito reduzido não apresentando vantagem significativa para a produção do 

composto, porém sobre o alongamento na carga máxima apresenta influencia significativa. 

 

 

 

Figura 29 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: a) Alongamento e b) Alongamento na 

Carga Máxima 

4.3 Análises dos efeitos dos fatores sobre as respostas no gráfico de Pareto 

Os gráficos de Pareto foram construídos para analisar os efeitos dos fatores x1 = 

nano carbonato; x2 = Ácido Esteárico; x3 = Estearato de zinco e ilustram a influência das 

variáveis (lineares e quadráticas) e suas interações com intervalo de confiança de 95%. A 

magnitude de cada efeito é indicado através da barra horizontal que excedem a linha vertical 

correspondente a p=0,05 (nível de significância). 
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Figura 30 - Efeitos dos fatores sobre as respostas:  Custo da produção 

 

Figura 31 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Índice de fluidez do material plástico. 
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Figura 32 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Impacto 

 

Figura 33 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Força máxima 
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Figura 34 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Limite de resistência 

 

Figura 35- Efeitos dos fatores sobre as respostas: Limite de escoamento. 
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Figura 36 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Carga limite de escoamento 

 

 

Figura 37- Efeitos dos fatores sobre as respostas: Alongamento. 
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Figura 38 - Efeitos dos fatores sobre as respostas: Alongamento na Carga Máxima 

 

Figura 39 - Efeitos dos fatores sobre as respostas:  Módulo de elasticidade. 
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4.4 Análises dos efeitos através da superfície de resposta. 

Como a análise dos gráficos de Pareto indicou que apenas o custo possui influência 

de todos os fatores, o modelo completo e análise por superfície de resposta da influência de 

todos os fatores foi realizados apenas para esta resposta. Para os demais, foram feitas 

parcialmente, de acordo com as suas respectivas análises de Pareto, como mostrado a seguir. 

A Figura 40 mostra a superfície de resposta que permite analisar as influências do 

MB nano e do Ácido Esteárico sobre o custo de obtenção do polímero nano carbonatado. 

Como se nota, os maiores custos são observados à medida que os valores de ambos os fatores 

se aproximam de seus valores médios (pontos centrais). De maneira inversa, o custo é 

reduzido quando os valores de ambos os fatores tendem para os seus extremos, sejam 

mínimos os máximos. Assim sendo, ao se usar uma combinação de MB nano alta ou baixa, 

com o ácido esteárico em valores altos ou baixos, se obtém o menor custo do produto. 

 

Figura 40 - Superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do MB nano carbonato e 

do ácido esteárico sobre os custo do produto. 
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A Figura 41 mostra a superfície de resposta que permite analisar as influências do 

MB nano e do estearato de zinco (Zn) sobre o custo de obtenção do polímero 

nanocarbonatado. Como se nota, os maiores custos são observados à medida que o valor do 

MB nano carbonato se aproxima de seus valores médios (pontos centrais), para qualquer valor 

de estearato de zinco. Desta forma, pode-se definir que o valor central do MB nano não deve 

ser usado nas composições do produto, pois o mesmo eleva o seu custo. Ficando definido que 

a condição ótima depende do uso de valores altos ou baixos do MB nano. 

 

Figura 41 - Superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do MB nano e do 

estearato de zinco sobre o custo do produto. 

 

A Figura 42 mostra a superfície de resposta que permite analisar as influências do 

ácido esteárico e do estearato de zinco (Zn) sobre o custo de obtenção do polímero nano 

carbonatado. Nas análises anteriores, deveria se evitar os valores médios do ácido esteárico e 

não limitava o estearato de zinco, entretanto, a análise desta figura indica que os valores 

médios deste último fator também devem ser evitados. Por fim, pode definir que os menores 
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custo serão obtidos quando se combinar valores alto ou baixos de quaisquer fatores estudados 

neste trabalho e, quanto menor ou maior for o valor dos fatores menor será os custos. 

 

Figura 42 - Superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do ácido esteárico e do 

estearato de zinco sobre o custo do produto. 

 

Como a análise de Pareto para o alongamento do produto indicou que o MB nano 

não apresentou influência significativa sobre a resposta, apenas uma figura foi necessária para 

interpretar as influencias dos demais fatores sobre o alongamento. A Figura 43 apresenta a 

superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do ácido esteárico e do estearato de 

zinco sobre a porcentagem de alongamento do produto de acordo com os resultados 

apresentados neste experimento. Como se nota, os maiores valores de alongamento são 

obtidos a medida que se compõe o produto com quantidade elevadas do ácido esteárico e do 

estearato de zinco e, os menores valores de alongamento forem obtidos quando se combinou 

os maiores valores de um fator com o menor valor do outro fator. 

 



79 

 

 

Figura 43 - Superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do ácido esteárico e do 

estearato de zinco sobre a porcentagem de alongamento do produto. 

 

Do mesmo modo que o alongamento, a análise de Pareto para a força máxima do 

produto indicou que o MB nano não apresentou influência significativa sobre a resposta. E 

assim, a Figura 44 foi a única figura gerada e ela é a superfície de resposta para avaliar as 

influências mútuas do ácido esteárico e do estearato de zinco sobre a força máxima do 

produto para os resultados apresentados neste experimento. Como se nota, os maiores valores 

de força máxima são obtidos a medida que se compõe o produto com quantidade elevadas do 

ácido esteárico e do estearato de zinco, enquanto que os menores valores de alongamento 

forem obtidos quando se combinou os maiores valores de um fator com o menor valor do 

outro fator. 
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Figura 44 - Superfície de resposta para avaliar as influências mútuas do ácido esteárico e do 

estearato de zinco sobre a porcentagem de alongamento do produto. 

 

Como a análise de Pareto para o limite de escoamento do produto indicou que apenas 

o ácido esteárico tem influência sobre esta resposta, optou-se por gerar uma figura com este 

fator em evidência e os demais em um só eixo, sob a forma de uma curva de nível, já que em 

uma superfície a figura gerada seria um plano. Assim, a Figura 45 foi a única figura gerada e 

ela representa as curvas de níveis para avaliar a influência do ácido esteárico sobre o limite de 

escoamento do produto, para os resultados apresentados neste experimento. Como se nota, a 

influência deste fator é quadrática e tende a ser máxima na faixa dos seus valores médios até 

os seus valores máximos. Sendo que a condição de mínimo é apresentada quando os valores 

de ácido esteárico tendem para os seus mínimos. 
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Figura 45 - Curva de nível para avaliar a influência do ácido esteárico sobre o limite de 

escoamento. 

Como a análise de Pareto também indicou que para a carga limite de escoamento do 

produto apenas o ácido esteárico teve influência sobre esta resposta, pelo mesmo motivo 

anterior, optou-se por gerar uma figura com este fator em evidência e os demais em um só 

eixo. Assim, a Figura 46 foi a única figura gerada e ela representa as curvas de níveis para 

avaliar a influência do ácido esteárico sobre a carga limite de escoamento do produto, para os 

resultados apresentados neste experimento. Percebe-se que há uma semelhança entre as 

Figuras 45 e 46 e assim, a mesma análise foi feita, ou seja, a influência do ácido esteárico 

também foi quadrática e tende a ser máxima na faixa dos seus valores médios até os seus 

valores máximos. Sendo que a condição de mínimo é apresentada quando os valores de ácido 

esteárico tendem para os seus mínimos. 
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Figura 46 - Curva de nível para avaliar a influência do ácido esteárico sobre o limite de 

escoamento. 

 

Assim, a condição ótima global do experimento se dá quando forem misturadas as 

quantidades máximas ou mínimas de MB nano aos valores máximos de ácido esteárico e de 

estearato de zinco, na qual se obtém o mínimo de custo e os máximos valores para as demais 

respostas. Sendo assim, em valores, a condição ótima do experimento foi: 0,66 ou 2,34% de 

MB nano, combinados com 1,84% de ácido esteárico e 1,47% de estearato de zinco. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo demostram que objetivo principal do trabalho foi 

atingido, pois demonstra uma forma de representar graficamente à variação das cores ao 

longo de uma produção utilizando uma ferramenta estatística difundida e de simples 

implementação, o CEP. A implantação do CEP no controle de qualidade cores possibilitou  

obter uma radiografia dos processos de produção e controle de qualidade dos lotes 

produzidos.  

A utilização do CEP aplicado ao controle de cor utilizando a colorimetria e as 

coordenadas colorimétricas definidas pela CIE geraram  informações que contemplam desde a 

elaboração do produto até a sua saída para o mercado, possibilitando tomar as ações 

necessárias para a melhoria dos processos e ter os registros de informações a respeito dos 

lotes produzidos com fácil visualização para tomada de decisões. O uso da técnica estatística, 

além de fornecer dados para a otimização dos processos, redução de custo com reprovações 

de lotes, tempo de hora máquina parada para ajustes de cores, também serve como um fator 

de motivação para grande parte dos funcionários envolvidos na produção e no controle de 

qualidade da cor.  

Ainda como desdobramento aplicação do CEP pode-se estabelecer procedimentos 

para aplicações de outras ferramentas da qualidade para otimizar o processo de produção 

eliminando as causas da variação do processo tornando o processo capaz. 

O delineamento de experimentos permitiu aperfeiçoar as propriedades do polietileno 

de rotomoldagem definindo a percentagem de MB nano carbonato, ácido esteárico e do 

estearato de zinco para obtenção da condição ótima global do produto com o custo em 

condição mínima e com as propriedades em condições tidas como ótimas. 

 

5.1. Sugestões para trabalhos futuros 

De forma geral varias características do processo de produção e da otimização das 

propriedades dos compostos termoplásticos utilizando o delineamento de experimentos foram 

levantadas no trabalho e apontam padrões ou caminhos que podem ser tomados como ponto 

de partida para análises mais específicas em trabalhos futuros. Podem ser citados temas como: 
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- pesquisar as variáveis de processo e possíveis ações corretivas de forma a elevar os 

índices de capabilidade do processo de produção através de ferramentas da qualidade no 

Controle Estatístico de Processo. 

- estudar as propriedades das peças rotomoldadas e a utilização da rotomoldagem do 

polietileno verde para aplicações em outros segmentos industriais e consumo direto.  

- verificar a viabilidade econômica do desenvolvimento no que se refere ao custo de  

mercado do produto baseado polietileno verde em relação aos produtos convencionais 

- pesquisar e avaliar as características de moldagem, como a contração do composto, 

e a avaliação das propriedades mecânicas das peças rotomoldadas utilizando o nano composto 

de carbonato de cálcio para novas aplicações. 

- estudar a utilização de outros nano compostos, como por exemplo, argilas, para a 

otimização das caraterísticas do polietileno utilizado na rotomoldagem. 

- avaliar as características micro estruturais dos compostos com nanocarbonato 

utilizando  O MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) com objetivo de identificar as 

dispersão do nanocomposto nas moléculas do polietileno. 
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7.0 ANEXOS 

 

7.1 Anexo A – Tabela fatores para os limites de controle 

Número de Elementos na Amostra 

(n) 

Fatores para Limites de Controle 

A1 A2 A3 

2 2,121 1,880 2,659 

3 1,732 1,023 1,954 

4 1,5 0,729 1,628 

5 1,342 0,577 1,427 

6 1,225 0,483 1,287 

7 1,134 0,419 1,182 

8 1,061 0,373 1,099 

9 1 0,337 1,032 

10 0,949 0,308 0,975 

11 0,905 0,285 0,927 

12 0,866 0,266 0,886 

13 0,832 0,249 0,850 

14 0,802 0,235 0,817 

15 0,775 0,223 0,789 

Anexo A -  Fatores para os Limites de Controle da Média  

Fonte: adaptada de Down et al, 2005 
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7.2 Anexo B – Tabela fatores para os limites de controle – Desvio Padrão 

Número de 
Elementos na 
Amostra (n) 

Fatores para 
Linha Central   

Fatores para Limites de Controle    

c4 1/c4 B3 B4 B5 B6 

 2 0,7979  1,2533  0 3,267  0  2,606 

 3 0,8862  1,1284  0 2,568  0 2,276 

 4 0,9213  1,0854 0 2,266  0 2,088  

 5 0,9400  1,0638  0 2,089  0 1,964  

 6 0,9515  1,0510  0,030  1,970  0,029 1,874  

 7 0,9594  1,0423 0,118  1,882  0,113  1,806 

 8 0,9650  1,0363 0,185  1,815 0,179 1,751  

 9 0,9693  1,0317  0,239  1,761  0,232  1,707  

 10 0,9727  1,0281  0,284  1,716  0,276  1,669  

 11 0,9754  1,0252  0,321  1,679  0,313  1,637  

 12 0,9776  1,0229  0,354  1,646  0,346 1,61 

 13 0,9794  1,0210  0,382  1,618  0,374  1,585  

 14 0,9810  1,0194  0,406  1,594  0,399  1,563  

 15 0,9823  1,0180  0,428  1,572  0,421  1,544  

Anexo B - Fatores para os Limites de Controle do Desvio Padrão.  

Fonte: adaptada de Down et al, 2005 
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7.3 Anexo C – Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “a” 

 

Anexo C - Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “a”  
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7.4 Anexo D – Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “b” 

 

Anexo D - Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “b”  
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7.5 Anexo E – Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “L” 

 

Anexo E - Tabela com amostras avaliadas da Coordenada “L”  

 


