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RESUMO 
As cargas minerais. apesar de possuírem haixo valor agregado cm comparação com outros componentes de uma tinta. são de 
grande importiincia no processo de formulayão da mesma: melhoram o desempenho meciinico c o acabamento superficia l dos 
produtos tinais c são rcsponsúvcis por pariimctros cruciais como, viscosidade, opacidade, cor, custo. etc. Sendo assim. a possi
bilidade de correlacionar as cargas minerais com as propriedades finais de uma tinta são de grande importância para as indús
trias de tinta c mineração. O procedimento proposto consiste cm gerar um modelo numérico que seja capaz de prever pro

priedades tinais lb tinta. em função das concentrações das cargas minerais utilizadas através do planejamclllo de otimiza
çào de misturas (simplcx). 

PALAVRAS-CHAVE: cargas minerais, tinta. otimizaçào de misturas, caolim 

ABSTRACT 
Mineral tillcrs. in dcspite oftheir low aggrcgatcd valuc in comparison with thc othcr paint components, are very important in 
thc formulations proccss: thcy improve thc mechanical performancc and thc surlacc finishing oftinal produ<.:ts andare respon

siblc for important fórmulation paramcters such as viscosity. opacity. color. cost, etc. Thus. thc possibility of correlating mine
ral fillcrs with linal paint properti cs is very important for paint and mineral industries. Thc proposcd procccding consists in 
gcncrating a nunwric model which may be ablc to predict lhe paint's final propertics. in function of uscd tillcrs concentrations 

by mixtures optimization dcsign (simplcx). 

KEY WOROS: mineral lillers. paint . mi .xtun:s optimization . kaolin. · 
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L INTRODUÇÃO 

A indústria de tintas é um sctor extremamente competitivo, onde a busca pelo melhor processo tecnológico 
e a busca incessante pelos melhores insumos é convertida cm redução de custos para as empresas c para o consu
midor final. 

Dentre os componentes que fazem parte da formulação de uma tinta. as cargas minerais (oufillers funcionais) 
desempenham funções específicas. As cargas minerais colaboram na melhoria do desempenho mecânico c o aca
bamento superficial das tintas c também são responsáveis por parâmetros importantes na formulação como, por 
exemplo, opacidade, viscosidade, custo, etc. Como as cargas desempenham um papel importante, pesquisar seu 
ajuste aos outros componentes da fom1ulação sem que haja alterações destes pode significar um ganho tanto para 
o setor mineiro, quanto para a indústria de tintas. As técnicas de plancjamcnto de misturas. que são utilizadas cm 
diversas áreas do conhecimento, podem colaborar de maneira significativa para o ajuste da carga mineral dentro 
da formulação (Fazenda, 1993; Carvalho, 200 I; Ciullo, 2002). 

Em um planejamcnto experimental, onde, normalmente por uma qucstüo de economia financeira c de 
tempo, cada fator é estudado apenas cm dois níveis , os resultados podem gerar uma visão imprecisa da li
gação que une a resposta do sistema em estudo aos fatores que a influenciam. No plancjamcnto experimen
tal de misturas, as propriedades são fundamentalmente dependentes das proporções dos ingredientes desta 
mistura. A otimização deste sistema de misturas está vinculada à relação existente entre as variáveis de res
posta c as variáveis independentes. Os métodos que melhor se ajustam a este tipo de sistema são os meto
dos de planejamento simplex que se baseiam em algoritmos simples c que otimizam grande número de va
riáveis (Barros Neto. 1995) . 

Neste estudo, o plancjamento simplcx é empregado para otimizar propriedades tinais de uma formulação de 
tinta. Com a obtenção da melhor ou melhores combinações de uma mistura tcrnúria de cargas minerais tradicio
nalmente utilizadas pela indústria de tintas. Com esta metodologia é possível fazer comparações entre misturas 
envolvendo cargas que não são empregadas corriqueiramente, assim pode-se descobrir cargas que atucm como 
substitutas ou cxtensoras de cargas tradicionalmente empregadas. ou ainda a comparação entre cargas de diferen
tes fornecedores. 

Para avaliação da técnica de otimização de misturas foi analisada uma formulação de tinta fosca imobiliá-
ria branca à base de água, contendo os seguintes percentuais para os componentes: 

Resina= 11% 
Pigmento = 3S% (S% de Ti02 c 30% de carga) Solvente= 4X.5'% de água 
Aditivos = 2,5% (dispcrsante, bactericida, biocida, anticspumantc. tcnsoativo, cspcssantc c coalcs

ccntc) . 
Durante os ensaios todos os componentes da tinta (resina, solvente. aditivos c rigmcntos - primário c carga 

mineral) permaneceram constantes. As únicas alterações foram quanto ao tipo da carga mineral c as combinações 
destas. As aplicações, para posterior medição de parâmetros como razão de contraste c alvura da rclícula seca. 
foram feitas em cartolinas tipo LENETA®. contendo uma faixa preta, com extensor de I 00 ).lln. Além destes pa
râmetros, também foram medidos outros como PVC, brilho, viscosidade, estabilidade. pH. Estes rarámctros fo
ram escolhidos por representarem as principais qualidades que um revestimento com função protctora c decorati
va deve ter, tais como, opacidade. cor e estabilidade. 

2. OTIMIZAÇÃO DE MISTURAS- PLANEJAMENTO SIMPLEX 

Otimização é o processo de se encontrar a melhor solução, ou útimo. de um conjunto de soluções. O desen
volvimento de novos produtos, além de considerações técnicas. legais c mcrcadológicas, requer também pro
cessos de otimização que possam buscar melhores condições de processamento c fórmulação , com alta qualida
de e baixo custo (Carneiro et ai, 2005). 

Os plancjamentos experimentais para o estudo de misturas têm uma importante diferença cm rclaçiio a outros 
planejamentos. As propriedades de uma mistura são determinadas pelas proporções de seus componentes, c não 
pela quantidade total (Coscione et a/, 2005). Além disso, as proporções dos diversos componentes de uma mis
tura podem não ser independentes, pois na maioria dos casos as variações dos componentes envolvidos estão den
tro de limites (Esbensen, 2000; Simon, 2003; Bondari, 2005). 

Para sistemas com três fatores independentes, todas as combinações possíveis das componentes pode
riam ser representadas por pontos contidos num quadrilátero mostrado na figura I a. Para uma mistura ter
nária, onde é adotada uma condição de contorno, na qual a soma dos componentes deve ser constante. im
põem-se modificações na área de influência das combinaçôcs dos componentes. Então. ao invés de todo 
o quadrilátero, as respos tas estariam limitadas aos pontos pertencentes a um triângulo. conforme a figu·· 

ra l.b . 
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Figural: a) Representação esquemático das respostas possíveis de uma mistura tcmária sem restrição. 
B) Triângulo mostrando a representação de uma mistura ternária onde a soma das componentes é constante. 

Nesse projeto de misturas, a quantidade (volume ou massa) total dos produtos é fixa, e o ajuste de cada um 
dos componentes é proporcional, de maneira que o somatório seja constante. Como o somatório dos componentes 
é constante, no caso de três componentes, somente dois são escolhidos independentemente (Alexandre et a!, 200 I; 
Simon. 2003; Bondari. 2005). Considera-se uma mistura de três componentes xl, x2 e x3, onde cada xi repre
senta a fração volumétrica de cada componente. Assumindo que a soma das frações volumétricas ou mássicas dos 
componentes é constante (igual a I ou 100%), a região definida pelos três componentes será um triângulo, ou sim
plex (figura 2). O eixo para cada componente xi estende-se do vértice xi = l ao ponto médio do lado oposto do tri
ângulo (xi = 0). O vértice representa o componente puro ou (1, O, 0). O ponto onde os eixos interceptam-se possui 
as coordenadas ( 1/3, 1/3, 1/3), e é chamado de centróide. As laterais do triângulo são representadas por mis
turas binárias (0, 1/2, 1/2) e os pontos internos ao triângulo são as misturas ternárias. Quando as combinações 
para o simplcx são desenvolvidas apenas com misturas binárias, este é chamado de Simplex cm Rede. Quando o 
planejamento simplex cm rede não é suficiente, são adicionados pontos internos ao triângulo. Sendo este chama
do de Simplex Centróide. Estes pontos internos são combinações das três variáveis (Barros Neto, 1995; Galdá
mez, 2001, Simon, 2003). 

X1(1,0,0) 

. "':-~~· __ __..("" 

,· :· -... 

X,(0,1.0) {0,112, 1/2) X1{0,0,1) 

Figura 2: Diagrama triangular das composições mostrando as coordenadas para o simplcx. 

A tabela I mostra a representação esquemática dos ensaios e a posição no trjângulo que representa o plancja
mento simplex. Os ensaios de I a 3 representam tintas nas quais foj incorporada, na formulação, somente uma car
ga. Os ensaios de 4 a 6 são tintas com composições binárias de cargas, tendo proporções iguais para os componen
tes e situam- se nas laterais do triângulo. Os ensaios de 7 a 9 configuram combinações de três componentes ou car
gas. Estes representam pontos internos ao triângulo e são usados para validação dos modelos. O ensaio 10 é o cen
tróide, onde o percentual das cargas minerais lcm o mesmo valor. Os ensaios devem realizados de forma randômi
ca de maneira a reduzir os efeitos de variáveis não incluldas nos experimentos. 
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Tabela I: Plancjamcnto simplcx- proporções das misturas c sua posiç;lo no triünguln 

Ensaio Mistura Simplcx x, Xz XJ 
Ensaio I Pura Vértice! I o o 
Ensaio2 Pura Vérticc2 () I () 

Ensaio3 Pura Vérticc3 o o I 

Ensaio4 Binária Lateral! I /2 1/2 o 
EnsaioS Binária Latcral2 1/2 o I /2 

Ensaio6 Binária Latcra13 o I /2 I /2 

Ensaio7 Tcmária Eixo i 2/3 l /6 I /6 

EnsaioS Ternária Eixo2 I /6 213 1/3 

Ensaio9 Tcmária Eixo3 1/6 1/6 2/3 

Ensaio I O Ternária Ccntróidc I /3 1/J I /3 

Neste tipo de experimento as tintas com uma carga permitem estimativas dos efeitos principais c as misturas 
binárias e tcmárias pennitem estimar as intcrações destas cargas. Como resultado, obtém-se uma supcrtlcic deres
posta para cada variável de resposta da tinta, e estas, são funções das proporções das cargas. As variáveis de res
posta são medidas para cada mistura ou ponto do triàngulo c modeladas como uma função dos percentuais 
dos componentes através das técnicas de mínimos quadrados parciais (Gcladi, 191\6 c 2002; Conceição, 2006). 
O objctivo desta metodologia é encontrar uma função aproximada c simples, que seja accitúvcl quando compara
da com a realidade . A função aproximada normalmente é um polinómio (linear, quadrático, cúbico ou cúbico es
pecial), que caracteriza adequadamente a propriedade cm uma região do espaço definido pelas variáveis indepen
dentes (Silva et a/, 2004). 

Para um modelo ser adequado, o erro cometido deve ser mínimo. Este erro inclui todos os efeitos não contabi
lizados, como os erros de medida, ruídos, efeitos de outras variáveis não consideradas, etc. A adequação do mode
lo à resposta verdadeira exige a avaliação correta dos resíduos: a representação da probabilidade normal cm função 
dos resíduos deve ser aproximadamente linear e a representação da função, resíduo cm função da resposta prevista, 
deve ser aleatória c razoavelmente simétrica (Jumaa et a!, 1998; Mycrs c Montgomery, 2002; Corncll, 2002). 

3. MODELAMENTO DE MISTURAS TERNÁRIAS 

Em termos gerais, as etapas de uma investigação das propriedades de uma mistura são idênticas àquelas que 
são empregadas para sistemas com variáveis independentes (Barros Neto, 1995 ). Postula-se um ou mais modelos 
para descrever as propriedades de interesse cm função da composição da mistura. Depois, l~tz-sc um plancjamcn
to experimental , especificando as composições das misturas a serem estudadas. Este visa determinar os parâme
tros do modelo testado com o mínimo de erro . Finalmente, o ajuste do modelo aos resultados experimentais é ava
liado c comparado com os resultados de modelagens alternativas. O modelo escolhido determina quais são as 
composições mais adequadas (do ponto estatístico), para obtenção de estimativa dos seus parúmctros. O mode
lo mais simples é o modelo aditivo ou linear, .r = ho + h1 x1 - h2 x2 + h3 ''3 (equação I). 

Esta permite estimar o valor médio da propriedade de interesse, que é uma variúvcl aleatória, num dado 
ponto em função da composição da mistura. A soma das percentagens dos componentes dos constituintes é sempre 
I 00%, ou seja, x I + x2 + x3 = I. Substituindo a identidade bO = I bO = bO(x I + x2 + x3) na equação I c agru
pando os tctmos cm xi tem-se a equação 2: 

(2) 

Caso o modelo linear não se mostre satisfatório, o próximo passo é o ajuste de um modelo quadrático ou 
ainda, caso este não seja o mais adequado, um modelo cúbico. Segundo Barros Neto ( 1995), o modelo quadrútico 
contém, além dos tennos do modelo aditivo, termos cruzados que descrevem as intcraçõcs entre dois componen
tes, e por isso ele geralmente consegue reproduzir satisfatoriamente os valores da resposta nos vértices ( componen

tes puros) c nas arestas (misturas binárias) do triàngulo de misturas. Pode acontecer, no entanto, que a presença si
multànca de três componentes sejam importantes na descrição de determinada resposta . Assim, para tornar o mo

delo mais eficaz scrú necessário acrescentar termos cúbicos à equação. Assim, a equação flnal transforma-se cm: 

(J) 

4. MODELAMENTO PARA UMA MISTURA DE PCC, GCC E CAOLIM 

O planejamcnto simplex para as cargas PCC, GCC c o caolim, é avaliado cm função das variáveis de res
posta (VR) razão de contraste da película seca (RCPS), alvura da película seca (ALYPS) c CUSTO. A VR CUS-
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TO é quantificada de forma relativa para cada combinação de cargas e quantifica somente a carga c não os ou
tros componentes da tinta. Seu va lor é calculado atribuindo-se valores de referência que variam de I a I O para 

cada carga. 
A tabela 2 mostra os resultados para o simplcx contendo as cargas PCC. GCC c CAU9. Os valores para as va

riáveis de resposta são valores médios de três leituras para cada amostra, com exceção do custo. Para a 
modelagem foram utilizados os softwarcs Thc UnscramblcrQ~J 9.2 c Matlab@ 5.3. Na modelagem, primeiramen
te foi testado um modelo linear com as componentes puras, entretanto, não se mostrou adequado para demonstrar 
o comportamento das variúvcis de resposta, pois ele não leva cm consideração as interaçõcs entre as cargas. Nes
te caso, é recomendada a utilização de misturas binárias e/ou até terciárias para melhor descrição dos efeitos das 
combinações nas respostas. 

Tabda 2: Plan..:janwnto simplcx com as variáveis de respostas para o caolim. 

Ponto :\ (PCC) :\z(GCC) X3 (CAll9) RCPS(%) ALVPS (%) CUSTO (UR) 

v..:rticcl I o o <)5.26 <)0.32 5.00 

Vértic.:2 () I () 6R..flJ 83.50 1.00 

Vt'rticd o () I 93.39 87,72 10.00 

Lateral I 0.5 0.5 o 91 .66 S7.9S 3.00 

Latcral2 0.5 o 0.5 95.07 90.61 7.50 

l.atcral3 o 0.5 0.5 X4.05 85.84 5.50 

1-:i:xol 0.667 0.167 0.167 9U l 90. 52 5.17 

Ei:xo2 0.167 0.667 0.167 XL23 X5.X2 3.17 

Ei\o3 0.167 0.167 0.667 93.33 88,68 7.67 

Ccnt 0.333 0.333 0.333 92.40 X8.33 5.28 

RCI'S c_ ra;üo de contraste da pclicula seca. /\I.VI'S = alvura da pdil:ula seca. UR = unidade de referência. 

5. SELEÇÃO DO MODELO E PREDIÇÃO DAS VARIÁ VEIS DE RESPOSTA 

Como o objctivo é a predição de propriedade final através de modelos de misturas, é fundamental veri 
ficar qual o modelo que melhor representa as propriedades cm estudo. São empregados um modelo quadrático e 
um cúbico especial. Para decidir qual o modelo é mais eficiente é utilizada análise de variância. Na construção do 
modelo quadrútico são levados cm consideração seis pontos: os três vértices c as três laterais c suas réplicas . No 
modelo cúbico especial, além dos pontos avaliados no quadrático, é acrescentado o centróidc do triângu lo, que é 
composto de uma terna, contendo proporções iguais dos três componentes. Para os modelos quadrático e cúbico 

especia l é feita uma validação externa, composta pelos pontos denominados de Eixo I a, Eixo2a e Eixo3a. A aná
lise de significüncia estatística dos modelos quadrútico (seis parâmetros) c cúbico especial (com sete), é feita uti
lizando-se análise de variância. Nenhum dos dois modelos pode apresentar tàlta de ajuste, pois para ambos o 
número de parâmetros é igual ao número de ensaios distintos. Por isso, a análise de variância limita-se a divi
dir a variação total cm torno da média cm duas partes: a da regressão c a dos resíduos. A comparação entre os 
dois modelos é feita através do Teste F, no nível de 99'% de confiança, onde o F calculado é comparado com 
o F tabelado. O modelo que apresentar F calculado maior que o F tabelado é dito significativo. 

As tabelas 3 c 4 ilustram os resultados para o modelo quadrático c cúbico especia l, respectivamente, para a va
riável resposta RCPS: onde o Fcalc é MQR/MQr (equação). Sendo MQR a média quadrática da regressão e MQr 

a média quadrútica dos resíduos 

Tabela 3: Aná li se de variância do modelo quadrático para RCPS 

Fonte variação Soma quadrútica Número de GL Média quadrática Teste F 

Regressão 606,2324 5 121 ,2465 395,97 
Resíduo 0,91X7 3 0,3062 

Total 607,1511 Ftab5,3 = 28,24 

Tabela 4: Análise de variância do modelo cúbico especia l para RCPS 

F ontc variação Soma quadrútica Número de GL Média _quadrática Teste F 

Regressão 52.3X 13 6 X,7302 381,23 
Resíduo 0 , 11 4X 5 0,0229 

Total 52,4961 Ftab6,5 = I 0,67 
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A comparação entre F calculado e F tabelado mostra que ambos os modelos são altamente significativos e 
qualquer um dos dois poderia ser o modelo escolhido. O modelo quadrático, por ter F calculado um pouco maior, 
significa que ele explica uma percentagem maior de variância, assim, aparentemente levaria vantagem. Se for fei
ta uma relação entre a variação descrita pela equação de regressão e a variação restante, R2 = SQRJSQT (equação 
5), que é influenciada pelo resíduo, para ambos modelos, a comparação também pode ser avaliada. Sendo SQR a 
Soma quadrática devida a re~:,rressão c SQT a Soma quadrática residual. 

R2 quadrático = 606,2324/607,1511 = 0,9985 
R2 cúbico = 52,3813/52,4961 = 0,9978 

Na comparação da variabilidade descrita por cada modelo o valor 0,9985 para o modelo quadrático contra os 
0,9978 do cúbico especial também indica uma similaridade muito grande, com leve superioridade do primeiro so
bre o segundo. Assim, o modelo escolhido é o quadrático. A sua equação é mostrada a seguir: 

Modelo quadrático - X I = PCC, X2 = GCC e X3 = caolim: 

É importante fazer uma análise dos coeficientes da equação, pois revelam a relação existente entre os compo
nentes das combinações. Os maiores coeficientes correspondem aos componentes PCC e caolim, sendo 95.26 e 
93,39, respectivamente. Estes valores destacam a grande contribuição que cada um deles tem na razão de contras- . 
te da tinta. Já a interação destes, com coeficiente 1 ,28, renete um ganho quase inexistente, em razão de contras
te. Ou seja, nenhuma combinação de PCC com caolirn consegue prover uma razão de contraste maior que a pro
vida pelo PCC, quando usado isolado. Lsto é observado fazendo simulações, a partir da equação que representa o 
sistema ternário, e levando em consideração somente à intcração PCC x caolim. A interação só proporciona ga
nho em razão de contraste, quando há uma comparação com a razão de contraste que o caolim fomece para a tin
ta. À medida que o caolim vai sendo substituído pelo PCC, a razão de contraste vai aumentando. até atingir o va
lor fornecido pelo PCC. 

A figura 3 ilustra a superficie de resposta (SR) para a variável de resposta razão de contraste da película seca. 
Na figura, observa-se que os melhores valores da resposta estão localizados nas proximidades dos vértices perten
centes ao PCC e ao caolim. Também é possível analisar as interações dos três componentes. Das combinações bi
nárias, PCC com caolirn é a mais fraca e, PCC com GCC é a mais fraca, c GCC com caolim é intermediária. Ou 
seja, as combinações de GCC com caolim proporcionam menores valores de opacidade. A interação dos três com
ponentes pode ser observada, e é considerada fraca, o que pode ser observado pela análise de variância. Com a uti
lização da superficic também é possível identificar as combinações onde a razão de contraste da película seca é 
maior. Através da comparação dessa superflcic c das superflcies de outras variáveis de resposta, é possível esco
lher quais as melhores combinações entre as cargas minerais que consigam otimizar simultaneamente as proprie
dades propostas pelo formulador de tintas. 

-- occ 

CAU9 

Figura 3: SR representando a razão de contraste da película seca em função das combinações de PCC, GCC c caolim. 
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As tabelas 5 e 6 ilustram a análise de variância para os modelos quadrático e cúbico especial em função dava
riável de resposta a lvura da película seca. 

Tabela 5: Análise de variância para modelo quadrático da ALVPS 
Fonte variação Soma quadrática Número de GL Média quadrática TesteF 
Regressão 45,2370 5 9,0474 156,81 
Resíduo 0,1730 3 0,0577 
Total 45,41 Ftab5,3 - 28.24 

Tabela 6: Análise de variância para modelo cúbico especial da ALVPS 

Fonte variação Soma quadrática Número deGL Média quadrática Teste F 
Regressão 3.7813 6 0,6302 91 
Resíduo 0.0346 5 0,0069 
Total 3,8159 l i Ftab6.5 10,67 

Pela comparação entre F calculado c F tabelado, observa-se que os dois modelos são significativos. Fazendo 
uma relação entre a variação descrita pela equação de regressão c a variação restante que é influenciada pelo resí
duo, de acordo com a equação 5, para ambos modelos, tem-se: 

R2 quadrático = 45,237 I 45,41 = 0,9962 
R2 cúbico = 3,78 13/3,8159 = 0,9909 

O modelo escolhido foi o modelo quadrático por possuir maior poder de explicação que o modelo cúbico es
pecial. Sua equação está descrita abaixo. 

Modelo quadrático - Xl = PCC. X2 = GCC e X3 = caolim: 

Y~st= 90,32~ + 83,50~ +87,72 ~ +4,62 ~ ~ +5,24 ~ ~ +1,04 ~ ~ 

Analisando os coeficientes da equação quadrática, dos efeitos principais, o PCC é que apresenta o maior va
lor, o que comprova que este componente é o grande responsável pelo valor da alvura da tinta, dentre os três com
ponentes. O GCC que é considerado uma carga super branca (alvura da carga 93,94), na tinta, causa efeito menor 
do que o caolim que tem alvura de carga (alvura 88,24) menor. As intcrações, PCC com GCC e PCC com caolim, 
são parecidas proporcionando alvuras similares para estas combinações. Entretanto, PCC com caolim tem a vanta
gem de prover valores de a lvura da película seca levemente superiores ao do PCC isolado (90,32), para combina
ções binárias nas quais o caulim não exceda 50% do conteúdo destinado ao conteúdo mineral. 

A figura 4 ilustra a superficie de resposta para a variável de resposta alvura da película seca. Na figura, é pos
sível observar o comportamento da alvura em função das combinações das três cargas minerais. As maiores al
vuras estão relacionadas com as combinações onde os maiores percentuais são de PCC. Também percebe-se que 
as interações PCC com GCC e GCC com caolim são parecidas para combinações onde o GCC não ultrapassa a 
40% do conteúdo mineral. A partir deste ponto a interação do GCC com caolim toma-se mais fraca que a intera
ção PCC com caolim. 
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Figura 4: Superficic de resposta representando a alvura da película seca em função das combinações de PCC, GCC e caolim. 

Uma terceira superflcie de resposta (figura 5) que ilustra o comportamento do custo em função da carga con
sumida na tinta também pode ser empregada. Os valores utilizados para gerar a superficie de resposta para o cus
to são meramente ilustrativos. Como nas demais superficies, o custo é estimado em função das combinações das 
três cargas minerais. 
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Fígura 5: Supcrf1cie de resposta que representa o custo da mistura de cargas em função da mistura PCC, GCC e caolim. 

A utilização simultânea, por exemplo, das três superfícies de resposta poderiam indicar quais as combinações 
das três cargas que melhoram ao mesmo tempo as variáveis de resposta com o menor custo possível. 

6. CONCLUSÃO 

O planejamento simplcx mostrou-se eficiente para a previsão das variáveis de resposta razão de contraste da 
película seca c alvura da película seca para o sistema escolhido. Através da utilização das superfícies de respos
ta, em conjunto ou separadas, é possível prever o valor de uma ou mais propriedades finais da tinta em função de 
combinações binárias e ternárias do componente carga mineral de uma formulação. O uso cm conjunto das super
fícies de resposta pode definir as combinações das cargas que otimi7em os resultados de várias respostas ao mesmo 
tempo, propiciando, assim, economia de tempo. Com poucos ensaios é possível a definição de um número muito 
grande de combinações das mesmas cargas que geram diferentes características finais para a tinta, c com isso, há 
a redução de custos. Outra aplicação da técnica diz respeito às especialidades minerais, onde a metodologia pode 
ser empregada na criação destas especialidades. 
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