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RESUMO 

 

O carbonato de cálcio precipitado é utilizado como carga mineral em diversos 

produtos. Para cada produto exigem-se especificações de propriedades físicas e 

químicas diferentes. Este trabalho focou as especificações necessárias para a 

aplicação em cremes dentais. 

Quando utilizado em cremes dentais o carbonato de cálcio precipitado contribui para 

a estabilidade deste produto além das propriedades como agente abrasivo e carga 

mineral. Pode-se entender por estabilidade a capacidade de ao longo do tempo o 

creme dental manter uma fase única [1]. A separação de fases é indesejada tanto 

com relação à performance quanto à aparência. A fim de medir esta contribuição do 

carbonato de cálcio precipitado para a estabilidade, a indústria de cremes dentais, 

desenvolveu um método de análise chamado viscosidade em glicerina. Trata-se do 

preparo de uma suspensão do carbonato de cálcio precipitado seco, em glicerina, e 

da medição da viscosidade desta suspensão. Quando se prepara esta suspensão do 

carbonato de cálcio em glicerina deseja-se obter valores acima de 3500 cps [2].  

O carbonato de cálcio precipitado é obtido em suspensão aquosa com baixo teor de 

sólidos (normalmente abaixo de 20%), mas é pratica da indústria utilizá-lo seco e, 

portanto uma operação de secagem se faz necessária. Tanto os processos de 

obtenção do carbonato como o de secagem influenciam na sua viscosidade quando 

medida em uma suspensão em glicerina.  

Decidiu-se empreender o presente trabalho a fim de estudar o efeito da secagem por 

MICRO-ONDAS de carbonato de cálcio precipitado sobre a viscosidade de 

suspensões deste carbonato em glicerina. A maximização do valor da viscosidade 

em glicerina é desejada, uma vez que a estabilidade do creme dental é afetada por 

esta característica do carbonato. 

Estudaram-se os efeitos sobre a viscosidade, seguindo-se um delineamento fatorial, 

dos parâmetros; 1) pH do carbonato de cálcio úmido, 2) umidade inicial da torta de 

filtração de carbonato de cálcio, 3) teor de fosfato inicial da torta de filtração de 

carbonato de cálcio, 4) potência de MICRO-ONDAS efetiva e 5) altura do leito de 

secagem. Cada uma das cinco variáveis foi avaliada em dois níveis. 



  

 
 
   
 

Os resultados mostraram que o carbonato seco com MICRO-ONDAS permite 

preparar suspensões que apresentam a viscosidade necessária para aplicação 

industrial. 

Palavras chave: secagem, MICRO-ONDAS, carbonato de cálcio precipitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
   
 

ABSTRACT 

 

The precipitated calcium carbonate (PCC) is used as a mineral filler in various 

products. For each product different physical and chemical properties are required. 

This project focused on the specifications required to use in toothpastes. 

When used in toothpastes PCC contributes to the stability of this product beyond 

being an abrasive and mineral filler. Stability can be understood as the capacity, over 

time, that the toothpaste will maintain a single phase. [1] The phase separation is 

undesirable regarding performance and appearance. In order to measure the 

contribution of PCC for the stability, the toothpaste industry has developed an 

analysis method called glycerin viscosity. It is the preparation of a suspension of 

dried PCC in glycerin, and measuring the viscosity of this suspension. It is desired 

that this suspension results in a viscosity higher than 3500 cps.[2] 

The PCC is obtained in aqueous suspension at low solids content (usually under 

20%). It is a common practical of the industry to use the PCC dried and thus a drying 

operation is necessary. Both the process of obtaining PCC and the drying process 

does influence its viscosity when measured in a suspension in glycerin. 

It was decided to undertake this project to study the effect of microwave drying of 

PCC on the viscosity of this PCC when measured in a glycerin suspension. 

Maximazation of the viscosity is desired, as the stability of the toothpaste is affected 

by this feature of PCC.  

We studied the effects on the viscosity, following a factorial design, of the 

parameters; pH of the wet PCC, PCC cake initial moisture, phosphate content of the 

PCC cake, effective MICROWAVE power and drying bed height. Each one of the five 

variables were evaluated in two levels. 

Results confirm that the PCC dried with MICROWAVE results in glycerin 

suspensions which have the required viscosity for industrial application. 

Keywords: drying, MICROWAVE, precipitated calcium carbonate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O carbonato de cálcio precipitado (Precipitated Calcium Carbonate PCC) é utilizado 

como aditivo mineral e carga em diversos produtos tais como plásticos, tintas, papel, 

remédios, creme dental, sabonetes, e alimentos em geral. Para o consumo humano, 

por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) indica o uso de 

carbonato de cálcio como aditivo agente nas seguintes propriedades: agente de 

firmeza, antiumectante, corante, estabilizante e regulador de acidez [3]. Diferentes 

tipos de carbonato de cálcio precipitado são utilizados a fim de atender as 

especificações de cada aplicação.  

Por conveniência de manipulação, preservação microbiológica do PCC e de logística 

muitos mercados exigem que o produto seja fornecido seco. Entretanto, em seu 

processo de fabricação, o PCC é obtido em suspensão em água e só então é filtrado 

e seco. 

Atualmente o PCC fornecido para uso humano é seco utilizando-se principalmente 

secadores rotativos (Drum Dryers) [4] e secadores por aspersão (Spray Dryers). 

Os Drum Dryers podem apresentar dificuldades sanitárias e contaminação, tanto 

microbiológica como de partículas metálicas pelo fato da secagem ocorrer em 

ambiente aberto e do material ser removido dos tambores por raspagem. 

Os Spray Dryers apresentam além de alto consumo energético baixa produtividade, 

o que é um limitante para este mercado. 

Recentemente tentou-se utilizar secadores com chama indireta de secagem por 

convecção de ar quente (Flash Dryers) com moinhos desaglomeradores que 

apresentam uma boa eficiência térmica/energética assim como boas condições 

sanitárias, mais que afetam a viscosidade do PCC quando medido em uma 

suspensão de glicerina. 

Uma nova opção, a secagem por MICRO-ONDAS, fornece uma operação sem 

contato direto com a fonte de calor, possibilitando assim uma operação mais 

sanitária, com mínimo risco de contaminação e, sobretudo, preservando a estrutura 

física que garante a viscosidade necessária na aplicação deste produto. Esta visão é 

ressaltada nos estudos de viscosidade do óleo de semente de uva seca com 

MICRO-ONDAS realizados por Oomah et. al [5] e na secagem de polpa de goiaba 

por Cabral et. al [6]. 
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A secagem com MICRO-ONDAS traz as aludidas vantagens pela maneira 

diferenciada que promovem o aquecimento da carga e sua secagem.   

 

As MICRO-ONDAS estão presentes de diversas formas em nosso dia a dia. Nas 

telecomunicações, indução de reações químicas e para aquecimento e secagem de 

matérias de uso humano. [7] 

 

Já existem sistemas industriais que utilizam secagem por MICRO-ONDAS. Por 

exemplo, a secagem de macarrão com MICRO-ONDAS tornou-se um padrão na 

indústria. O processo é uma combinação do sistema convencional de secagem por 

ar quente seguido de aquecimento por MICRO-ONDAS. Pasta fresca saída da 

extrusão com aproximadamente 30% de umidade é exposta a temperaturas de 71-

82°C. A secagem convencional reduz esta umidade a 18%. MICRO-ONDAS de 915 

MHz e ar quente na faixa de 82-95°C reduzem a umidade a13% [8]. 

 

Como a secagem por MICRO-ONDAS já é um processo estabelecido 

industrialmente, com vantagens sanitárias e que não agride a estrutura do material 

seco, conservando assim características físico-químicas essenciais para muitos 

produtos, especificamente a possibilidade de manter altos valores de viscosidade 

para suspensões, como creme dental, este trabalho avalia algumas características 

do PCC seco por MICRO-ONDAS. 

 

Amostras de PCC produzidas na indústria foram secas no Laboratório de MICRO-

ONDAS do IMT [9]. As variáveis que foram analisadas no PCC durante o processo 

de fabricação foram percentual de sólidos, pH e teor de fosfato. As variáveis que 

foram analisadas durante o processo de secagem foram a altura do leito de 

secagem e a potencia efetiva de MICRO-ONDAS. As variáveis resposta para o 

experimento, ou seja, aquilo que se procurava obter como resultado, foram a 

viscosidade do PCC seco, quando medida em uma suspensão de glicerina, e o 

tempo de secagem. 
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No capitulo 2 estão apresentados os objetivos do trabalho. Já o capitulo 3 descreve 

conceitos básicos do que é PCC. O capitulo 4 apresenta conceitos de secagem, 

especialmente por MICRO-ONDAS. No capitulo 5 apresenta-se conceitos básicos de 

delineamento estatístico de experimentos e análise de variância já que estas foram 

ferramentas fundamentais utilizadas na análise de dados deste trabalho. Estão 

descritos no capitulo 6 os materiais e os métodos utilizados durante os 

experimentos. Resultados e discussões são apresentados no capitulo 7. Finalmente 

as conclusões do trabalho estão descritas no capitulo 8. As principais referencias 

bibliográficas consultadas neste projeto podem ser conferidas no capitulo 9.  
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2 - OBJETIVO 

 

Tendo em vista as vantagens citadas anteriormente do processo de secagem por 

MICRO-ONDAS assim como as presentes limitações dos demais processo de 

secagem de PCC para utilização em cremes dentais, decidiu-se empreender o 

presente trabalho para identificar quais parâmetros, desde a polpa até a secagem 

com MICRO-ONDAS têm influência significativa sobre a viscosidade das soluções 

de PCC em glicerina. 

 

Como integrante das formulações de creme dental o PCC exerce uma influência 

importante sobre sua estabilidade [2], portanto instituiu-se uma viscosidade mínima 

necessária para a aplicação do PCC em cremes dentais. Quando medida em uma 

solução de glicerina, deseja-se obter valores acima de 3500 cps. Espera-se atingir 

com a secagem por MICRO-ONDAS valores de viscosidade acima deste limite. 

Espera-se também obter as curvas de tempo de secagem. 

 



 - 13 - 

  
 
   
 

3 - CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPTADO 

Normalmente chamado de PCC, do inglês Precipitated Caucium Carbonate, também 

chamado de carbonato de cálcio purificado ou refinado tem a mesma fórmula 

química de outros carbonatos de cálcio como calcário, mármore ou calcita. 

O cálcio, oxigênio e carbono podem se arranjar de maneiras diferentes entre si para 

formar diferentes carbonatos de cálcio. O arranjo mais comum é o hexagonal, 

observado tanto no PCC como na calcita. Esta formação é conhecida como calcítica. 

Os cristais da formação calcítica podem ter formas diferentes como Escalenoédrico 

ou Romboédrico. Existe também a formação Aragoniítica. 

 

Figura 1 – Morfologia cristalina do PCC. [10] 

 

O PCC com diferentes formações cristalográficas apresenta diferenças em 

características como densidade, absorção e área superficial o que permite 

performances específicas para cada aplicação.  

Carbonatos de cálcio, incluindo o PCC, são considerados não tóxicos. Quando 

apresentam grau de pureza adequado podem ser utilizados como aditivo alimentício, 

farmacêutico, cosmético e em inúmeras outras aplicações de uso humano.  [10] 

 

O PCC é normalmente produzido a partir de calcário de alta pureza. Mesmo assim a 

principal diferença entre o carbonato de cálcio natural, ou seja, a calcita que é 

removida do solo e apenas moída e classificada e o PCC, é que durante o processo 

de fabricação do PCC é possível purificá-lo ainda mais e também controlar a 

morfologia e tamanho do cristal durante a carbonatação. Este processo visa 
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processar o carbonato de cálcio natural, para purifica-lo química e fisicamente e em 

seguida precipita-lo controlando a formação dos cristais produzidos. 

As reações envolvidas neste processo são: [11] 

 

CaCO3 → CaO + CO2 

CaO + H2O → Ca(OH)2  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  

 

 

Figura 2- Processo típico de produção de PCC [12] 

 

A figura 2 apresenta um fluxograma do processo de fabricação do PCC seco. 

Neste processo o calcário natural de alta pureza é extraído e armazenado em silos 

ou pilhas. 

Após a britagem das pedras de calcário para a granulometria desejada na 

calcinação o calcário é calcinado liberando dióxido de carbono e outros gases de 

combustão que podem ser lavados e posteriormente utilizados no processo de 
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carbonatação. Durante a calcinação o calcário é transformado em óxido de cálcio, ou 

como é chamado comercialmente, “cal”. 

O óxido de cálcio é então hidratado. Esta reação exotérmica gera hidróxido de cálcio 

suspenso em uma solução aquosa. Durante o processo de calcinação do calcário 

algumas pedras não obtêm a calcinação completa e assim não são transformadas 

em óxido de cálcio. Este calcário não calcinado não solubiliza durante o processo de 

hidratação e assim é facilmente removido por peneiramento ou sistemas de 

separação gravimétrica, como hidrociclones, da suspensão de hidróxido de cálcio. 

O hidróxido purificado é então armazenado em tanques que irão alimentar os 

reatores de carbonatação. 

Nos reatores o hidróxido de cálcio é submetido à injeção de dióxido de carbono, 

possivelmente o mesmo retirado durante a reação de calcinação. É durante esta 

reação, com temperatura controlada, iniciadores de reação e de acordo com o tempo 

de carbonatação que se determina a formação dos cristais de PCC. 

Após a conclusão da reação de carbonatação a suspensão de PCC é acondicionada 

em tanques e então peneirada para remover resíduos, óxido de cálcio ou calcário 

não calcinado, que ainda possam existir. 

Removidos estes resíduos o PCC é levado ao tanque pulmão dos filtros prensa que 

farão o desague para formar a torta de PCC. 

A torta de PCC tipicamente variando entre um percentual de sólidos de 60 a 80% 

(nesta etapa foram coletadas as amostras para secagem via micro-ondas) é então 

submetida a secagem tipicamente até um percentual de sólidos acima de 99%. 

O PCC seco é então ensacado e vendido ao mercado. 

Listagem dos equipamentos na figura dois utilizados no processo descrito acima. 
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1. Estocagem de calcário 

2. Forno para a queima do calcário, neste processo é formada CaO. 

3. Estocagem do CaO 

4. Hidratador de CaO, neste processo é formado o Ca(OH)2 

5. Depuração do leite de CaO, neste processo são removidas impurezas que 

estavam na pedra de calcário. 

6. Filtragem 

7. Tanque de estocagem de Ca(OH)2 

8. Reatores de carbonatação, nesta etapa o CO2 proveniente do forno de CaO é 

recuperado para a reação de carbonatação transformando o Ca(OH)2 em 

CaCO3.  

9. Idem ao 8. 

10.  Tanque de estocagem de PCC 

11. Peneiramento, mais uma etapa de purificação do PCC 

12. Tanque de estocagem do PCC purificado 

13.  Filtros prensa para a formação de torta de PCC.  

14. Secador de PCC. Na figura 2 mencionado um secador tipo impacto, porém 

são utilizados outros tipos de secadores conforme mencionado anteriormente.  
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4 – SECAGEM  

 
 Em geral entende-se por Secagem a operação unitária destinada à remoção de um 

líquido agregado a um sólido para uma fase gasosa insaturada através de 

vaporização térmica. Esta vaporização ocorre em uma temperatura inferior àquela 

de ebulição do líquido na pressão do sistema.  

Normalmente se imagina um sólido como algo com forma definida, em alguns casos 

o que se tem na alimentação do secador é uma pasta ou uma suspensão de sólidos 

ou ainda uma solução. Porém em qualquer situação o produto final é um sólido com 

alguma umidade.  

A fase gasosa chamada de meio de secagem deve ser insaturada para que possa 

receber a umidade como vapor.  

O mecanismo de vaporização térmica para a remoção da umidade distingue a 

secagem dos processos de filtração e centrifugação.  

A umidade mais comum é a água e o sistema comumente encontrado é o de um 

sólido úmido exposto ao ar em certa temperatura e umidade. [13] 

 

O movimento de água do interior do material até à superfície é analisado pelos 

mecanismos de transferência de massa, que indicará o grau de dificuldade de 

secagem nos materiais. 

Durante a secagem, para que haja a evaporação de água da superfície do material 

ao ambiente, ela deve ser transportada do interior do sólido até a superfície. 

Representando em diagrama o interior do sólido, temos conforme na figura 3: 

 

 

Figura 3: mecanismo de secagem [14] 
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Os mecanismos mais importantes são: 

1. Difusão líquida; ocorre devido à existência do gradiente de concentração do 

liquido; 

2. Difusão de vapor; ocorre devido ao gradiente de pressão de vapor, causado 

pelo gradiente de temperatura; 

3. Escoamento de líquido e de vapor; ocorrem devido à diferença de pressão 

externa, de concentração, capilaridade e alta temperatura. Todas estas 

considerações, tais como, conteúdo inicial de umidade do material; conteúdo 

final de umidade que o material pode chegar (umidade de equilíbrio); modo 

pelo qual a água está relacionada com a estrutura do sólido e modo pelo qual 

o transporte da água é feito do interior à superfície do sólido durante a 

secagem servem para fundamentar o fenômeno de secagem. [14] 

 

Diversos tipos de equipamentos são utilizados industrialmente para realizar 

secagem, entre os mais comuns: 

 - leito fluidizado 

 - Secadores com chama indireta (tipo flash dryers) 

 - Secadores rotativos  

Se a secagem ocorre por tambores rotativos (Drum Dryers) ou Spray Dryers, o PCC 

é alimentado diretamente da forma liquida daqueles tanques para os secadores. 

Para secagem em sistemas tipo Atritor Dryers (um tipo de flash dryer) ou outros 

sistemas de secagem por convecção de ar, o carbonato é primeiramente desaguado 

em filtros prensa e posteriormente a torta é submetida à secagem. [15] 

 

4.1 - SECAGEM POR MICRO-ONDAS 

As MICRO-ONDAS cobrem o campo eletromagnético na faixa do espectro de 0,3 a 

300 GHz, correspondente ao comprimento de onda de 1 mm a 1 metro, faixa entre 

as ondas de radio  e a radiação infravermelho. A maioria dos países permite uma 

frequência de MICRO-ONDAS de 2,45 GHz, correspondendo a um comprimento de 

onda de 12,2 cm no vácuo. Para algumas aplicações industriais também é permitido 

o uso de freqüências na faixa de 915 MHz.    

Algumas características das MICRO-ONDAS são: 
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 - MICRO-ONDAS são refletidas por condutores (metais) 

 - MICRO-ONDAS são capazes de polarizar as moléculas do material que as 

absorvem 

 - MICRO-ONDAS podem penetrar vidro e polímeros sem que haja perda 

significativa de energia. 

Normalmente para que as MICRO-ONDAS sejam absorvidas pelo material este 

material deve conter dipolos. O calor gerado no produto é diretamente transferido 

pelo mecanismo de condução por toda a massa do material irradiado. Este 

fenômeno reduz drasticamente o tempo necessário para completar a secagem, esta 

redução pode chegar a 30% quando comparado com os métodos convencionais de 

secagem. Esta secagem mais eficiente geralmente também resulta em uma 

qualidade superior do produto seco. [16].  

 

Por ser uma radiação eletromagnética, as MICRO-ONDAS são constituídas por um 

campo elétrico e um campo magnético acoplados e variáveis no tempo. O campo 

elétrico é responsável pelo aquecimento dielétrico, que é afetado por dois 

mecanismos: 

1- Mecanismo de polarização dipolar 

Neste mecanismo o aquecimento se dá pela tentativa que os elétrons, de uma 

matéria com momento dipolo não nulo, fazem em se alinhar, rotacionando, com o 

campo que fornece a energia. Este campo porém move-se constantemente e esta 

diferença de fase entre a orientação do campo e do dipolo desencadeia o 

aquecimento dielétrico pela colisão das moléculas.  

As figuras 4 e 5 apresentam a variação do campo no tempo. 

 

 
Figura 4 – Mecanismo de polarização dipolar [7] 
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2- Mecanismo de condução 

Este mecanismo está associado à quantidade de íons, ou seja, à condutividade da 

substância. Em um meio com íons, eles irão se mover pela influência do campo 

elétrico, aumentando o numero de colisões, convertendo energia cinética em calor.  

 

 
Figura 5 – Mecanismo de condução [7] 

 

Para a geração de calor, este mecanismo de condução é mais forte do que o 

mecanismo de polarização. Os efeitos dos dois mecanismos se somam. 

Isto pode ser observado em um experimento muito simples.  

Se dois recipientes, um com água destilada e outro com água da torneira, são 

submetidos ao aquecimento em um forno de MICRO-ONDAS com uma radiação fixa 

e por um tempo fixo, ao final o recipiente com água da torneira apresentará uma 

temperatura maior. Isso ocorre obviamente porque a água destilada tem menos íons. 

 
Figura 6 – Curvas de aquecimento de água [7] 

 

O estudo da condutividade do material em potencial em absorver MICRO-ONDAS é 

essencial para se aplicar esta tecnologia, principalmente em nível industrial. A 

aplicação industrial mais comum de secagem por MICRO-ONDAS é a de 

Água destilada 

Água com ions 
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aquecimento, e entre as aplicações de aquecimento, nas mais utilizadas estão 

materiais como papel, tinta, couro, madeira, compensado, plásticos, gesso, 

borracha, produtos farmacêuticos e alimentícios. Na indústria alimentar pode-se citar 

descongelamento, têmpera e pasteurização. 

Embora seja mais comum, tanto em residências como na indústria, observar os 

fornos convencionais que são basicamente uma caixa de metal, este tipo de 

aplicador das MICRO-ONDAS não é o mais eficiente. Aplicadores de MICRO-

ONDAS de modelo contínuo podem ser desenvolvidos tipicamente para cada 

aplicação. [17] 

 

A secagem com MICRO-ONDAS de tortas de PCC é pouco citada na literatura 

apesar da disponibilidade de equipamentos para secagem em escala industrial com 

MICRO-ONDAS como: Hk industry [18.1], Linn-High-Therm [18.2], Larox [18.3] e 

Thermex-Thermatron [18.4]. 

Com relação às patentes, foi encontrado apenas um registro com relação à secagem 

com MICRO-ONDAS de tortas de carbonato de cálcio ou produto de propriedades 

parecidas. Nover C. e Dillenburg H. [19] utilizaram a secagem por MICRO-ONDAS 

para produzir amostras de carbonato de cálcio natural e precipitado ultra-seco, isto 

é, com umidade abaixo de 0,1 %. Todavia este estudo enfoca apenas o parâmetro 

de teor de umidade final e não inclui outras características físico-químicas do 

carbonato como a viscosidade, que são essenciais neste estudo. 
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5 - DELINEAMENTO ESTATISTICO DE EXPERIMENTOS  

 

Grande parte dos trabalhos acadêmicos realizados hoje em dia utiliza ferramentas 

estatísticas. Isto acontece a fim de organizar a elaboração de experimentos e 

comprovar a efetividade dos resultados. 

Com um delineamento estatístico de experimentos é possível organizar os ensaios 

que serão realizados bem como, através de um conhecimento prévio do processo 

para escolha das variáveis e seus níveis, comprovar que estas variáveis influenciam 

uma determinada resposta deste processo. O conceito de que é necessário 

conhecer o processo para planejar um experimento fica bem claro na declaração de 

Ronald Fisher (1918) [20] “o melhor momento para planejar um experimento é 

depois de realizá-lo”.  Consequentemente, a experimentação planejada não deveria 

ser vista como um assunto de uma única via, além do passo inicial pode também ser 

utilizada repetidamente como justificativa para comprovar processos. [20] 

Um experimento 2k pode ser impraticável e caro de executar quando k é grande. Um 

pesquisador pode ser capaz de lidar com 25 pontos, mas 26 pode ser pouco prático e 

27 pontos seria impraticável em quase todos os tipos de experimento. Raramente é 

necessário estimar um numero tão alto de efeitos. Essa última quantidade não só 

seria impraticável como também altamente dispendiosa. O grupo de resultados 

básicos do delineamento estatístico de experimentos resulta na informação sobre os 

efeitos e a significância das variáveis estudadas. A quantidade total de efeitos que 

podem ser estimados é 2k-1. Isso é devido ao fato de haver duas possibilidades para 

cada fator, e se todos estivessem ausentes não haveria efeito.  

Portanto quando existem múltiplos fatores geralmente se usa uma fração de 2k. 

Os fatoriais fracionados foram apresentados pela primeira vez por Finney (1945), e 

popularizados nos documentos de referencia de Box e Hunter (1961) [21]. 

Todavia, o fato de o experimento fracionado reduzir o número de ensaios 

necessários também acarreta alguns “confundimentos” entre as variáveis. Isso 

ocorre porque a maneira comum de se construir um planejamento 2k-p é construir 

primeiro o fatorial completo para k-p fatores e é na supressão das colunas não 

contabilizadas em relação ao k completo que ocorrem os confundimentos. Portanto 

no nosso exemplo D=A*B (ver item 6.2.2.1), significa que vamos confundir D com a 

interação A*B. Assim o efeito principal de D será estimado do mesmo modo que a 
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interação A*B seria estimada (ou seja, a mesma combinação linear de valores 

resposta), o que a priori não vamos tentar estimar. 

Para o exemplo 25-2 ou ¼ 25 cada efeito é confundido com três outros efeitos. [21] 

 

É imprescindível conhecer os confundimentos, a fim de julgar as significâncias de 

cada termo e, principalmente, das interações. 

Quando utilizado um software como o Minitab [22], por exemplo, em um 

delineamento fracionado ele irá indicar estes confundimentos e alertar sobre as 

interações: 

 

Tabela 1- Exemplo de geradores, interações e confundimentos Minitab [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A comprovação de quais das variáveis estudadas no experimento são significativas 

dá-se pela análise de variância dos resultados.   

 

 

 

 

 

Fractional Factorial Design  
 
Factors:   5   Base Design:         3; 8   Resolution:  III 

Runs:     24   Replicates:             3   Fraction:    1/4 

Blocks:    1   Center pts (total):     0 

 

* NOTE * Some main effects are confounded with two-way 

interactions. 

 

 

Design Generators: D = AB; E = ABC 

 

 

Alias Structure (up to order 3) 

 

I + ABD + CDE 

 

A + BD + BCE + ACDE 

B + AD + ACE + BCDE 

C + DE + ABE + ABCD 

D + AB + CE + ABCDE 

E + CD + ABC + ABDE 

AC + BE + ADE + BCD 

AE + BC + ACD + BDE 

ABCE 

 

 

Alias Information for Terms in the Model. 
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5.1 – VARIÂNCIA: 

 

O termo variância também foi introduzido por Ronald Fisher num ensaio de 1918 

intitulado “The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian 

Inheritance”. [21]. 

Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória é 

uma medida da sua dispersão estatística, indicando quão longe em geral os seus 

valores se encontram do valor esperado. 

Se � = E(X) é o valor esperado (média) da variável aleatória X, então a variância é 

 

Ou seja, é o valor esperado do quadrado do desvio de X da sua própria média. Em 

linguagem comum isto pode ser expresso como "a média do quadrado da distância 

de cada ponto até a média", sendo portanto a "média do quadrado dos desvios". A 

variância da variável aleatória "X" é geralmente designada por  , , ou 

simplesmente σ² . 

A análise de variância, que é uma metodologia estatística baseada na comparação 

de fontes de variação “entre” e “dentro” de fatores, a qual permite verificar se 

existem diferenças significativas na variável resposta entre os níveis dos fatores 

estudados, e se estes exercem influência em alguma variável dependente. Dessa 

forma, permite que vários grupos (combinações de níveis de fatores) sejam 

comparados a um só tempo. Esses fatores podem ser de origem qualitativa ou 

quantitativa, mas a variável dependente deverá necessariamente ser contínua. O 

teste é paramétrico (a variável de interesse deve ter distribuição normal) e os grupos 

tem que ser independentes. 

Considerando uma variável de interesse com média � e variância σ² tem-se dois 

estimadores da variância: 

= dispersão entre os grupos (B significando between) e = dispersão dentro 

dos grupos (W significando within) 

O teste realizado com a seguinte estatística de teste: 

F = /  
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Que tem distribuição F com  graus de liberdade no numerador e  no 

denominador, sendo K o número de fatores ou grupos e N o número de 

observações, e = ( ) + ( ) 

Para determinar a significância das variáveis utiliza-se o p-valor. 

O valor p, p-valor ou nível descritivo, é uma estatística utilizada para sintetizar o 

resultado de um teste de hipóteses. Formalmente, o p-valor é definido como a 

probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema do que 

aquela observada na amostra, assumindo verdadeira a hipótese nula. 

Em um teste de hipóteses clássico, são definidas duas hipóteses, a nula (H0) e a 

alternativa (HA). Em muitas aplicações da estatística, convenciona-se definir a 

hipótese alternativa como a hipótese formulada pelo pesquisador, enquanto a 

hipótese nula é o seu complemento. A princípio, a hipótese nula é considerada a 

verdadeira. Ao confrontarmos a hipótese nula com os dados coletados em uma 

amostra aleatória tomada de uma população de interesse, verifica-se a sua 

plausibilidade em termos probabilísticos, o que nos leva a rejeitarmos ou não H0. Se 

não se rejeita H0, então se toma como verdadeira, caso contrário, tem-se HA como 

verdadeira. 

No entanto, por utilizarmos, nesta tomada de decisão, uma amostra (uma parte da 

população) e não a população inteira podemos cometer dois tipos de erro. 

Cometemos um erro tipo I quando rejeitamos H0 e H0 é verdadeira, e cometemos um 

erro tipo II quando não rejeitamos H0 e H0 é falsa 

A probabilidade de se cometer um erro tipo I é chamada de nível de significância, 

denotado pela letra grega α. O nível de significância é geralmente determinado pelo 

pesquisador antes da coleta dos dados. Em muitas aplicações da estatística, o nível 

de significância é tradicionalmente fixado em 0,05. 

Com base nestes conceitos, pode-se definir o p-valor como a menor escolha que 

teríamos feito para o nível de significância, de forma que rejeitaríamos H0. Por 

exemplo, supõem-se que o nível de significância foi fixado em α = 0,05. Um p-valor 

igual a 0,20 indica que se teria rejeitado H0 se fosse escolhido um nível de 

significância de 0,20, ao menos. Como escolheu-se α = 0,05, não rejeita-se H0. Isto 

leva a uma regra simplista, mas usual, onde rejeita-se H0 se o p-valor é menor que α 

e aceita-se como verdadeiro H0 caso contrário. [23] 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 MATERIAIS 

6.1.1 Material de consumo: 

- Ácido nítrico P.A.; 

- Molibdado de amônio 10%; 

- Nitrato de amônio 10%; 

- Hidróxido de sódio 0,5N; 

- Fenolftaleína 1%; 

- Ácido Sulfúrico 0,5N; 

- Solução de glicerina em água 1:1; 

- Fosfato bi-cálcico 

- Barrilha  

- Carbonato de cálcio precipitado fornecido em torta, pela Imerys [24] 

 

6.1.2 Equipamentos: 

- Balança analítica Mettler Toledo AB204 

- Agitador mecânico Quimis Q 235 - D 

- Chapa de aquecimento Quimis 300 ºC 

- Bomba de vácuo Quimis Q 355 - B 

- Viscosímetro Brookfield DV –II + Pro 

- Estufa Quimis 

- Cronômetro TECHNOS – Tec 426 

- Cavidade retangular de MICRO-ONDAS com capacidade de 30 litros, adequada 

para monitoramento da secagem 

- Gerador de MICRO-ONDAS com variador de potência Cober < 2 KW 

- Power meter Agilent E4419B 

- Vidraria de laboratório em geral 

- Balança de umidade Quimis 

 

Devido à importância da cavidade adaptada para secagem, vamos detalhá-la a 

seguir. 

Uma cavidade de forno de MICRO-ONDAS doméstico de 30 L foi adaptada com os 

seguintes itens: 
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1- uma balança semi-analítica (figura 7) para acompanhamento da perda de 

massa de água durante a secagem 

2-  com um  misturador de modos para homogeneizar temporalmente a 

distribuição espacial da densidade do campo eletro-magnético (figura 8) 

3-  com um gerador de MICRO-ONDAS com frequência de 2,45 GHz com 

potência ajustável (figura 9)  

 

Figura 7- Cavidade de secagem e balança semi-analítica 

 

 

Figura 8- Cavidade de secagem 

Balança semi-analítica acoplada 
ao suporte de amostra 

Defletor misturador de modos 

Recipiente gabarito para 
altura do leito de secagem 

Entrada da energia de 
MICRO-ONDAS 
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Figura 9 – Gerador e fonte de micro-ondas 

 

6.2 MÉTODOS 

 

6.2.1 Preparo das amostras. 

 

As amostras para secagem foram preparadas na planta industrial de carbonato de 

cálcio precipitado da Imerys do Brasil [24]. 

Além do processo produtivo, como apresentado na Figura 2, ocorreu o ajuste dos 

teores de pH e fosfato, a fim de atingir  os valores apresentados na tabela 1. 

Nos tanques de alimentação dos filtros prensa (item 12 da figura 2) ocorreu ajuste do 

teor de fosfato e pH. 

O pH e o teor de fosfato, tal qual saídos da produção, foram adotados como os 

níveis inferiores do delineamento experimental. Os níveis superiores, que podem ser 

observados na tabela 1, foram obtidos por ajuste até o limite da especificação atual 

do produto, adicionando-se fosfato bi-cálcico para ajustar o teor de fosfato e 

adicionando-se barrilha para ajustar o pH.  

Para ajustar o teor de fosfato foi dosado 1,5 kg de fosfato por tonelada de carbonato 

e para o pH foi dosado 0,5 kg de barrilha por tonelada de carbonato. 

Já para ajustar o teor de sólidos da torta, alterou-se o tempo de prensagem do filtro 

prensa. 

Gerador de MICRO-ONDAS 2,45 GHz 

 Fonte de potência variável. 
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A uma pressão aproximada de 7 kgf aplicada a torta por 100 segundos de 

prensagem obteve-se teor de sólidos de 71% e a mesma pressão de 7 kgf aplicada 

por 300 segundos obteve-se o teor de sólidos de 75%. 

Estes tempos foram determinados pela nossa experiência prática na operação dos 

filtros pensa. 

 

6.2.2 Secagem da amostra  

 

A secagem das amostras ocorreu no Laboratório de Micro-ondas do Centro 

Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. 

Durante a secagem foram determinadas as variáveis de potência de radiação e 

altura do leito de secagem.    

A potência de radiação foi determinada ajustando o gerador de MICRO-ONDAS 

Cober. A potência irradiada foi ajustada de modo a garantir uma potencia efetiva 

(irradiada – refletida) de 1 W/g no nível inferior e 2 W/g no nível superior. 

A altura do leito de secagem foi determinada pelo recipiente, contendo a amostra, 

que era levado a câmara de secagem. 

Um recipiente com 2 centímetros de altura foi utilizado para o nível inferior e um 

outro recipiente com 3 centímetros de altura utilizado para o nível superior. 

 

6.2.2.1 Delineamento estatístico 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Minitab [22]. Embora 

este programa facilite as análises, ele realiza internamente nada além de cálculos 

algébricos e análises de variância, p-valor, significância, regressão, entre outros. 

Baseado no conhecimento do processo de fabricação de PCC, assim como dos 

processos convencionais de secagem, foram escolhidas as cinco variáveis a serem 

estudadas em dois níveis cada. Para organizar os ensaios optou-se por um 

delineamento fatorial fracionário de ¼ de 25. Desta forma, cada replicação tem 8 

testes, ao invés dos 32 testes do fatorial completo. 

Os parâmetros selecionados para serem os independentes foram A= teor de fosfato, 

B= pH e C= percentual de sólidos. Os parâmetros D= potência efetiva e E= altura do 
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leito de secagem foram confundidos com as interações D=A*B e E= A*B*C dos 

primeiros parâmetros. 

Em cada uma das 8 combinações testadas, foram coletados valores de duas 

variáveis resposta: o tempo de secagem e a viscosidade em glicerina. Com estes 

resultados foram-se executadas análises de variância que indicaram as variáveis 

estatisticamente significativas. Estudou-se também as interações das variáveis por 

meio dos gráficos de efeito. 

Na teoria da Probabilidade e Estatística, a variância de uma variável aleatória é uma 

medida da sua dispersão estatística, indicando quão longe em geral os seus valores 

se encontram do valor esperado. 

A tabela 3, gerada pelo programa estatístico Minitab, mostra que para uma análise 

experimental ¼ 25 em triplicata e dois níveis para todas as 5 variáveis,  24 ensaios 

foram realizados. 

As secagens foram realizadas ajustando-se a altura do leito com os gabaritos de 

dois e três centímetros e a potência efetiva de um e dois watts/grama de amostra. 

Sendo:  

A= percentual de fosfato 

B= pH 

C= percentual de sólidos 

D= altura do leito 

E= potência efetiva 

Gerando a tabela 2: 

 

Tabela 2-  Amostras preparadas 

Amostra PO4 % pH % sólidos Pot. efetiva (W/g) Altura do leito (cm) 

1 0,13 10,00 71 2 2 

2 0,22 10,00 71 1 3 

3 0,13 10,15 71 1 3 

4 0,22 10,15 71 2 2 

5 0,13 10,00 75 2 3 

6 0,22 10,00 75 1 2 

7 0,13 10,15 75 1 2 

8 0,22 10,15 75 2 3 
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Foram preparadas 8 amostras de carbonato de cálcio precipitado para respeitar um 

delineamento normal 2³.  Os três parâmetros para a geração das oito amostras 

foram o teor de fosfato, o pH e o percentual de sólidos. 

Estas oito amostras foram submetidas a secagem por MICRO-ONDAS variando 

mais dois parâmetros, a saber; potência efetiva e altura do leito de secagem. Por 

isto, definimos o delineamento como ¼ de 25.  

Estas oito amostras com ensaios realizados em triplicata geraram 24 ensaios. 

O tempo de secagem de cada amostra foi determinado pela perda de massa em 

função da evaporação da água. Esta perda de massa foi monitorada através da 

balança acoplada ao recipiente gabarito que continha cada amostra dentro da 

câmara de secagem como pode ser observado na Figura 7. 

Os valores de massa e potência irradiada e refletida (para cálculo da potência 

efetiva) foram coletados a cada vinte segundos. 

Quando dois valores de massa idênticos eram coletados, indicando a estabilidade 

na massa da amostra e por consequência o final da evaporação, a secagem da 

amostra era finalizada. 

Os ensaios foram realizados em sequência aleatória conforme embaralhamento 

fornecido no planejamento do experimento feito pelo programa Minitab. 

 

6.2.3 Análise das amostras  

 

Os procedimentos apresentados abaixo são os utilizados pelas indústrias 

fornecedoras do mercado de creme dental. Embora alguns destes procedimentos 

possam apresentar pequenas variações em relação aos procedimentos 

normalizados optou-se por aplicar as metodologias práticas da indústria. 

 

6.2.3.1 Procedimento para a determinação de viscosidade do PCC 

 

Para a determinação de viscosidade em glicerina inicialmente são pesados 80 

quilogramas do PCC seco em um béquer. Em seguida são adicionados 100 

quilogramas de uma mistura 1:1 de glicerina e água destilada. Homogeneíza-se a 

mistura em agitador mecânico a 1500 rpm por 2 minutos. 
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Em seguida, com a amostra a 25 º C, coloca-se no viscosímetro tipo Brookfield 

utilizando-se o SPINDLE 91 a 10 rpm.  

A leitura de viscosidade é feita após 18 segundos precisamente. 

 

6.2.3.2 Procedimento para análise do teor de fosfato 

 

O procedimento para análise do teor de fosfato inicia-se pesando-se 10 quilogramas 

do PCC seco em um béquer de 250 mL e então esta amostra é umedecida com 

água destilada. 

A amostra úmida é então dissolvida em ácido nítrico concentrado P.A. 

(aproximadamente 30 mL).  

Adiciona-se 10 mL de nitrato de amônio a 10% 

Leva-se a chapa de aquecimento até a ebulição 

Após a ebulição são adicionados 20 mL de molibdato de amônio a 10%, e agita-se 

até a precipitação. 

Este béquer é então deixado na capela, com exaustão, em repouso por 4 horas. 

Após 4 horas realiza-se filtração a vácuo em cadinho de Gooch, lavando-se com 

água destilada. 

O retido no cadinho é transferido para um béquer, também lavando-se o cadinho 

com uma pisseta. 

Em seguida realiza-se titulação com hidróxido de sódio 0,5 N até que a solução fique  

incolor. 

Adiciona-se então duas gotas de fenolftaleína 1%. 

Uma nova titulação com ácido sulfúrico 0,5N, até que a solução fique novamente 

incolor, é realizada. 

O valor percentual de fosfato é obtido pelo cálculo. 

 

% de fosfato= (VNaOH x FC) – (VH2SO4) x FC) x 0,20646  

   Peso da amostra inicial 

 

Em que: 

 

FC = fator de correção da solução 
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VNaOH =  mililitros de hidróxido de sódio consumidos na titulação 

VH2SO4  =  mililitros de ácido sulfúrico consumidos na titulação 

 

6.2.3.3  Procedimento para determinar o teor de sólidos 

 

O teor de sólidos foi analisado em uma balança de secagem para analise de sólidos. 

Pesa-se  de 2 a 3 gramas da amostra na balança tarada. 

Após a estabilização da massa a balança fornece o percentual de sólidos calculado 

simplesmente pela diferença entre as massas iniciais e finais pela evaporação da 

água. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a secagem das amostras e análise da viscosidade em glicerina das amostras 

secas obteve-se os resultados exibidos na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Resultados do delineamento experimental  

 Amostra PO4 % pH %sólidos 

Pot. efetiva 

(W/g) 

Altura 

leito (cm) Visc. (cps) 

Tempo 

secagem (s) 

P
rim

ei
ra

 r
ep

et
iç

ão
 

1 0,13 10,00 71 2 2 180 2900 

2 0,22 10,00 71 1 3 16700 5000 

3 0,13 10,15 71 1 3 13720 5520 

4 0,22 10,15 71 2 2 340 3640 

5 0,13 10,00 75 2 3 1480 2940 

6 0,22 10,00 75 1 2 8840 5220 

7 0,13 10,15 75 1 2 16700 5600 

8 0,22 10,15 75 2 3 9980 3400 

S
eg

un
da

 r
ep

et
iç

ão
 

1 0,13 10,00 71 2 2 400 3120 

2 0,22 10,00 71 1 3 4080 5040 

3 0,13 10,15 71 1 3 16900 5440 

4 0,22 10,15 71 2 2 1700 3500 

5 0,13 10,00 75 2 3 3720 3220 

6 0,22 10,00 75 1 2 5780 5340 

7 0,13 10,15 75 1 2 14940 5220 

8 0,22 10,15 75 2 3 7120 3220 

T
er

ce
ira

 r
ep

et
iç

ão
 

1 0,13 10,00 71 2 2 2200 3440 

2 0,22 10,00 71 1 3 10650 5700 

3 0,13 10,15 71 1 3 12260 5820 

4 0,22 10,15 71 2 2 6380 3520 

5 0,13 10,00 75 2 3 4680 3200 

6 0,22 10,00 75 1 2 1320 5120 

7 0,13 10,15 75 1 2 8840 5440 

8 0,22 10,15 75 2 3 16600 3320 

 

As respostas viscosidade em glicerina e tempo de secagem foram então analisadas. 



 - 35 - 

  
 
   
 

Buscou-se identificar, através da analise de variância, quais das cinco variáveis:  1) 

teor de fosfato, 2) pH, 3) percentual de sólidos, 4) potência efetiva aplicada e 5) 

altura do leito de secagem influenciam significativamente cada uma das respostas. 

 

7.1 Viscosidade 

 

Determinando-se a viscosidade em glicerina como resposta para as análises de 

significância obteve-se a ANOVA apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4- ANOVA completa para viscosidade  

Estimated Effects and Coefficients for Viscosidade (cps) 

Term              Effect   Coef  SE Coef      T      P 

Constant                   7730    771,9  10,01  0,000 

po4                 -544   -272    771,9  -0,35  0,729 

pH                  5454   2727    771,9   3,53  0,003 

%solidos            1207    604    771,9   0,78  0,446 

pot efetiva        -6329  -3165    771,9  -4,10  0,001 

altura leito        4189   2095    771,9   2,71  0,015 

po4*%solidos         424    212    771,9   0,27  0,787 

po4*altura leito    2606   1303    771,9   1,69  0,111 

 

S = 3781,41      

R-Sq = 71,59%    R-Sq(adj) = 59,16% 

 

Utilizando um intervalo de confiança de 95%, pode-se observar que as variáveis pH, 

potência efetiva e altura do leito de secagem aparecem como significativas 

(grifadas). Apresentam um p-valor abaixo de 0,05 condizentes com o intervalo de 

confiança adotado. 

Excluindo-se então as variáveis não significativas para a resposta Viscosidade, 

obtemos o modelo apresentado na Tabela 5. 
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Tabela 5- ANOVA reduzida para viscosidade 

Estimated Effects and Coefficients for Viscosidade (cps)  

Term               Effect   Coef  SE Coef      T      P 

Constant                    7730    765,3  10,10  0,000 

pH                   5454   2727    765,3   3,56  0,002 

pot efetiva (W/g)   -6329  -3165    765,3  -4,14  0,001 

altura leito (cm)    4189   2095    765,3   2,74  0,013 

 

S = 3749,21      

R-Sq = 65,09%       R-Sq(adj) = 59,85% 

 

Analysis of Variance for Viscosidade (cps)  

 

Source          DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS      F      P 

Main Effects     3  524132412  524132412  174710804  12,43  0,000 

Residual Error  20  281131483  281131483   14056574 

  Lack of Fit    4   52346750   52346750   13086687   0,92  0,479 

  Pure Error    16  228784733  228784733   14299046 

Total           23  805263896 

 

O modelo reduzido apresentado na tabela 5 possui um R² [25] ajustado de 59,85%. 

Isto significa que as variáveis pH, potência efetiva e altura do leito  explicam 60% da 

viscosidade final do carbonato de cálcio precipitado medido em glicerina. 

O teste falta de ajuste (Lack of Fit) [26] para o modelo reduzido apresenta um p-valor 

de 0,479, mostrando que as variáveis removidas realmente não influenciavam 

significativamente a viscosidade final. 

Os gráficos de efeito e interação apresentados nas Figuras 10 e 11 mostram 

claramente como os níveis das variáveis significativas afetam a viscosidade em 

glicerina. 
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Figura 10- Efeitos principais para viscosidade  
 
A análise estatística dos dados coletados no experimento mostra um efeito 

significativo das variáveis pela ordem: 1) potência efetiva aplicada, 2) pH e 3) altura 

do leito de secagem. Esta ordem de significância pode ser observada pelo p-valor de 

cada variável apresentado na Tabela 5. 

 O percentual de sólidos e o teor de fosfato não se mostram estatisticamente 

significativos no que se refere à Viscosidade. A Figura 11 apresenta as interações 

entre os efeitos significativos. 
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Figura 11- Interação dos efeitos significativos para viscosidade 
 

Os gráficos apresentados na figura 11 mostram a interação entre as três variáveis: 

1) potência efetiva aplicada, 2) pH e 3) altura do leito de secagem. 

A figura 11 mostra que, além de estas variáveis serem significativas para a 

viscosidade, pode também existir uma interação entre as variáveis potência efetiva e 

altura do leito de secagem. Sugere-se a continuidade deste estudo futuramente, a 

fim de mensurar esta interação. 

A significância das variáveis de potência efetiva aplicada e altura do leito de 

secagem já eram esperadas pela experiência prática em secagem uma vez que a 

quantidade de energia e distribuição espacial na superfície desta energia na 

sustância a ser seca são sabidamente fatores críticos de secagem. 

A grande significância do pH porém, principalmente tendo em vista a pequena 

diferença entre o valor absoluto dos dois níveis obtidos, trouxe uma grata surpresa 

durante a realização deste trabalho. Isto pode indicar uma opção interessante para a 

indústria e sugere-se estudo posterior para quantificar esta influência do sódio sobre 

a viscosidade em glicerina. 

A variação dos resultados de viscosidade para as réplicas de cada amostra também 

foi um fato inesperado. Todavia o efeito das variáveis significativas é tão forte que 
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superou em muito o erro experimental indicado por esta variação e optou-se por 

manter os primeiros valores de medição a fim de grifar a força das significâncias. 

 

7.2 -Tempo de secagem. 

 

Utilizando o tempo de secagem como resposta para as análises de significância 

obteve-se a ANOVA apresentada na tabela 6: 

 

Tabela 6- ANOVA completa para tempo de secagem 

Estimated Effects and Coefficients for Tempo secagem (s) 

 

Term               Effect   Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    4328    41,95  103,19  0,000 

po4 %                  13      7    41,95    0,16  0,875 

pH                    283    142    41,95    3,38  0,003 

%solidos             -117    -58    41,95   -1,39  0,181 

pot efetiva (W/g)   -2087  -1043    41,95  -24,87  0,000 

altura leito (cm)     -20    -10    41,95   -0,24  0,814 

 

S = 205,489 

R-Sq = 97,23%         R-Sq(adj) = 96,46% 

 

Utilizando um intervalo de confiança de 95%, podemos observar que as variáveis pH 

e potência efetiva aparecem como significativas (grifo). Apresentam um p-valor 

abaixo de 0,05 condizente com o intervalo de confiança adotado. 

Esperava-se, baseado na experiência prática, que a altura do leito fosse uma 

variável significativa para o tempo de secagem. A pequena diferença entre o valor 

absoluto dos dois níveis do leito de secagem, dois e três centímetros, pode ter sido 

conclusiva para esta não significância.  

Excluindo-se então as variáveis não significativas na influência do tempo de 

secagem repetimos a análise na tabela 7. 
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Tabela 7- ANOVA reduzida para tempo de secagem 

Estimated Effects and Coefficients for Tempo de secagem (s) 

 

Term               Effect   Coef  SE Coef       T      P 

Constant                    4328    40,95  105,70  0,000 

pH                    283    142    40,95    3,46  0,002 

pot efetiva (W/g)   -2087  -1043    40,95  -25,48  0,000 

 

S = 200,618      

R-Sq = 96,92%        R-Sq(adj) = 96,63% 

 

Analysis of Variance for Tempo de secagem (s)  

 

Source          DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS       F      P 

Main Effects     2  26606733  26606733  13303367  330,54  0,000 

Residual Error  21    845200    845200     40248 

  Lack of Fit    1      1067      1067      1067    0,03  0,875 

  Pure Error    20    844133    844133     42207 

Total           23  27451933 

 

Observamos, que no modelo reduzido, as variáveis pH e potência efetiva explicam 

97% do tempo de secagem. Isto pode ser verificado através do R² ajustado [25]. 

O teste falta de ajuste (Lack of Fit) [26] para o modelo reduzido com um p-valor alto 

mostra que as variáveis removidas realmente não influenciavam significativamente a 

viscosidade final. 

Observamos dois grupos nos tempos de secagem. Um com os tempos médios na 

faixa de 1800 segundos e outro com seus tempos médios na faixa de 3000 

segundos. 

Os tempos de secagem foram portanto divididos em dois grupos apresentados nas 

Figuras 12 e 13. Entre os dois níveis de potência efetiva podemos observar a direta 

relação entre eles. 
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Figura 12 Curvas de secagem nível inferior de potência efetiva 1 W/g 
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Figura 13- Curvas de secagem nível superior de potência efetiva 2 W/g 
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Da observação dos gráficos nas figuras 12 e 13, fica claro, além da análise de 

variância, que a potência efetiva é preponderante para determinar o tempo de 

secagem. 

Obviamente existe uma divisão de dois grupos em cada gráfico, considerando-se a 

massa úmida inicial, ou seja, as primeiras quatro amostras com nível inferior de 

sólidos 71% que corresponde a 29% de umidade e o nível superior de sólidos com 

75% correspondendo a 25% de umidade nas últimas quatro amostras. Porém, a 

despeito destas variáveis, o tempo de secagem foi determinado pela potência 

efetiva. Com 2 W/g o tempo foi reduzido a aproximadamente 30 minutos quaisquer 

que fossem os níveis de sólidos ou massa inicial, um tempo aproximadamente 45% 

inferior aos 55 minutos médios observados para as amostras que sofreram 1 W/g de 

irradiação.  

Esta observação permite avaliar a efetividade da energia aplicada na secagem por 

MICRO-ONDAS. 

È possível também observar rápida ascensão na perda de massa, ou evaporação, 

tanto na figura 12 como na 13. Aos 600 segundos de secagem praticamente todas 

as amostras já tinham perdido aproximadamente 15% da massa. 

Esta informação pode ser extremamente útil em uma aplicação industrial. Indica que 

embora a potência efetiva seja responsável pelo tempo de secagem, o 

comportamento exponencial da secagem permitiria iniciar a operação com uma 

potência menor e realizar o aumento do consumo energético apenas quando a 

umidade final que reside na parte mais interior do material é mais difícil de ser 

removida. 

Neste estudo não foi avaliado um possível reaproveitamento da potência refletida. 

Qualquer que seja a eficiência do secador por MICRO-ONDAS utilizado, sempre 

haverá uma parte da potência que não é absorvida pelo material, um percentual que 

é refletido. Em uma aplicação industrial poder-se-ia considerar o reaproveitamento 

desta potência, seja para realizar uma pré-secagem no material ou para instalar 

secadores em série. Obviamente também é necessário considerar os desafios 

tecnológicos para a capitação da potência refletita. 
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8. CONCLUSÕES 

 

Os resultados confirmam a possibilidade de obter-se carbonato de cálcio com teor 

de umidade final inferior a 1% e viscosidade acima dos 3500 cps através da 

secagem por MICRO-ONDAS. 

Os parâmetros de secagem e de produção que influenciaram na viscosidade final do 

carbonato de cálcio medido em glicerina foram: 

• pH da torta de carbonato de cálcio. 

• Potência efetiva aplicada na secagem por MICRO-ONDAS. 

• Altura do leito de secagem. 

Os valores de viscosidade mais altos foram obtidos adotando-se o nível superior de 

pH e altura do leito com o nível inferior de potência efetiva.  

A experiência demonstrou que é possível controlar o valor da viscosidade em 

glicerina do PCC. 

Os fenômenos que fazem com que as três variáveis significativas promovam valores 

altos de viscosidade precisa ser estudado mais profundamente em novos trabalhos. 

Especula-se que seja algo relativo a uma ocorrência pós-cristalização durante a 

secagem. 

O trabalho demonstrou que nos instantes iniciais (cerca de 5 minutos) há pouca 

diferença devido a intensidade da potência efetiva, fato que recomenda um inicio de 

secagem com potência menor do que a que seria utilizada após este tempo inicial. 

Há uma situação antagônica, gerada pelo efeito da potência aplicada, sobre as 

variáveis viscosidade e tempo de secagem. Quanto menor a potência maior a 

viscosidade, que é o que se deseja para a aplicação em cremes dentais, porém, 

maior também será o tempo de secagem aumentando assim o custo da operação, e 

assim é necessária uma análise financeira do custo de secagem para avaliar a 

melhor potência efetiva que deve ser aplicada. 

  

 

 

 

 

 



 - 44 - 

  
 
   
 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

[1] Specialty Minerals Calcium Carbonates in Toothpaste and Oral Care Products. 

Disponível em <www.specialtyminerals.com>.  Acessado em 30/11/2011 

 

[2] United States Patent; Pierce, R.C.; High Viscosity Dentifrice; US4296096, 25 de 

março de 1980 

 

[3] Resolução nº 386, de 5 de agosto de 1999. Disponivel em <www.anvisa.gov.br>. 

Acessado em 05/08/2012 

 

[4] European patent office – Trading Engineering Technologies LLC; Foster, John B.; 

Dryer and method for drying precipitated calcium carbonate; EP 1790616 B1, 30 de 

maio de 2007 

 

[5] Oomah, B.D. et al; Microwave Heating of Graspeseed: Effect on Oil Quality. 

Journal Agric. Food Chemical, 1998, 46 4017 – 4021. 

 

[6] Cabral, R.A.F. et al; Effect of apparent viscosity on fluidized bed drying process 

parameters of guava pulp. Journal of Food Engineering, 2007, 80 1096 – 1106. 

 

[7] Lindström, P. et al; Microwave assisted organic synthesis – a review. 

Tetrahedron, 2001, 57, 9225 – 9283. 

 

[8] Attiyate, Y. Microwave vacuum drying: First industrial application. Food 

engineering INT’L. 1979, January 30-31 



 - 45 - 

  
 
   
 

[9] Memorial descritivo do Laboratório de MICRO-ONDAS do Instituto Mauá de 

Tecnologia – Centro Universitário da Escola de Engenharia Mauá – disponível em 

<www.maua.br/pesquisas/processos-quimicos-incentivados-micro-ondas>, 

Acessado em 05/08/2012 

 

 [10] What is PCC – Preciptated Calcium Carbonate. Disponível em 

<www.specialtyminerals.com> 

Acessado em 30/11/2011 

 

[11] Shreve, R.N. The Chemical Process Industries, 1945, McGraw-Hill Book 

Company, primeira edição, páginas 206-207. 

 

[12] PCC Process. Disponível em <www.alpinehosokawa.com>. Acessado em 

05/12/2011  

 

[13] Curso de especialização em Papel e Celulose da Poli – Capitulo de Secagem. 

Disponível em <http://sites.poli.usp.br>. Acessado em 07/12/2011 

 

[14] Park, K.J. et al; Conceitos de processo e equipamentos de secagem. Disponível 

em <www.feagri.unicamp.br/ctea/projpesq.html>. Acessado em 07/12/2011 

 

[15] Field, B.T.; Lindquist, W.E.; Euston, C.R. Selection of drying and calcining 

systems – an overview. Society for Mining, Metallurgy and Exploration.  

Transactions, 1999, 306, 52-58. 

 

[16] Drousas, A.E.; Schubert, H. Microwave application in vacuum drying of fruits. 

Journal of Food Engineering, 1996, 28, 203 – 209.  



 - 46 - 

  
 
   
 

[17] Senise, J. T.; Jermolovicius, L.A.; Microwave Chemistry – A Fertile Field for 

Scientific Research and Industrial Applications. Journal of Microwave and 

Optoelectronics, 2004, volume 3, 5, 97 -112. 

 

[18] Industrial Microwave drying equipments: 

[18.1] HK industry. Disponível em <hkindustry.co.kr>.  Acessado em 

10/10/2011. 

[18.2] Linn Hight Therm. Disponível em <www.linn-high-therm.de>. Acessado 

em 10/10/2011 

[18.3] Larox. Disponível em <www.saimm.co.za/Conferences/ BM2007/135-

138_Kroucamp.pdf>. Acessado em 10/10/2011. 

[18.4] Thermex-thermatron. Disponível em <www.thermex-thermatron.com>.  

Acessado em 10/10/2011. 

 

 [19] Nover, C.; Dillenburg, H. Ultra-Dry Calcium Carbonate. International Publication 

Number US 20050276897 A1. Disponível em <www.ep.espacenet.com>.  

Acessado em 12/10/2011. 

 

[20] Ryan, T. P. Estatística moderna para engenharia, 2009, ELSEVIER, página 210. 

 

[21] Ryan, T. P. Estatística moderna para engenharia, 2009, ELSEVIER, páginas 

229 – 231. 

 

[22] Minitab software estatístico. Disponível em <www.minitab.com/pt4BR>. 

Acessado em 12/10/2011. 

 

[23] Variância e p4valor. Disponível em <pt.wikipedia.org>.  

Acessado em 25/09/2011. 



 - 47 - 

  
 
   
 

[24] Imerys. Disponível em <www.imerys.com>. 

Acessado em 10/11/11. 

 

[25] Leach, L. F.; Henson, R. H.; The Use and Impact of Adjusted R2 

Effects in Published Regression Research. Multiple Linear Regression Viewpoints, 

2007, Vol. 33(1) 

 

[26] Pierce, D.A.; Residual correlations and diagnostic checking in dynamic-

disturbance time series models. J Am Statistics Association.1972; 67, 636-640. 

 

 

 

 

 

 


