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CONTROLE ESTATíSTICO DO PROCESSO

o QUE É PROCESSO ?
~ O conjunto de condições, circuntâncias, causas e elementos que

atuando em conjunto geram um determinado resultado que é o produto.
Portanto o processo industrial é a combina-ção de homens, máquinas,
materiais, métodos, ambientes e informações utilizados para a obtenção
de um produto pré-determinado.

POR QUE CONTROLAR O PROCESSO ?
O processo deve ser controlado pois como ele não chega a ser

exatamente um sistema não há uma total garantia de sua previsibilidade
de ações, ainda que ele tenha uma certa estrutura organizacional. O
Controle do Processo (CP) surge da necessidade que s~ tem de conhecer
o processo, ou seja, de saber como se dá o seu funcionamento, como
determinadas causas provocam alterações no seu desempenho, qual a
natureza e freqüência da variabilidade de seus resultados e que
consistência e flexibilidade estes apresentam. As atividades básicas
do CP atendem aos objetivos do Controle de Qualidad~, assi~ também
visam prevenir defeitos, evitar desperdlcios, eliminar tudo que possa
vir a comprometer a sua eficiência e reduzir custos.

VARIABILIDADE DO PROCESSO

Não existe processo produtivo perfeito, portanto não existem dois
produtos ou caracterlsticas que sejam exatamente iguais. J:sto ocorre
pois há muitas variáveis afetando o processo, por mais simples que ele
seja. Pode~se verificar duas peças m~ito semelhantes, mas em algum
fator haverá uma variação mesmo que insignificante, de medição quase
impossivel. Enquanto esta variabilidade permanecer dentro dos limites
de especificação e se apresentar de forma aleatória, a aceitação do
produto é total, desde que o processo esteja atuando em condições
normais.

Cabe, então, à Estatlstica determinar os limites de
especificação, ou melhor, qual a faixa de variação aceitável para as
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caracteristicas que se deseja controlar.
As causas de variações aceitáveis podem ~er de dois tipos:
- ALEATÓRIAS ou ACIDENTAIS: a variabilidade dos caracteristicos

de qualidade é devida ao acaso, as causas das variações não afetam o
processo de forma significativa, existe, associada ao processo, uma
~istribuiçãO estat1stica estável que torna previs1vel até que sejam
tomadas providências que a modifique.

ATRIBUíVEIS ou ASSINALAVEIS: a variabilidade dos
caracteristicos de qualidade é devida a causas assinaláveis, possiveis
de correção, é anormal e imprevisivel, com grandes alterações nos
caracteristicos, requer uma imediata intervenção no processo, pois há
diferenças notáveis entre a média do processo e os valores observados.

A partir das definições acima pode-se classificar os processos
produtivos da seguinte forma:

- Processo sob contro~e (possui somente causas aLeatórias)
- Processo fora de controle (possui somente causas atribuiveis).
Do ponto de vista estatistico sobre a variabilidade do produto:

- sempre existe variação,
- é desejavel que seja aleatória, portanto
- variações atribuiveIs são irregulares e imprevisi veis, e

uma particular caracteristicapode aparecer intermitentemente a não
ser que se tomem providências para eliminá-Ia.

CAPACIDADE E CONTROLE DO PROCESSO

O controle do processo diz respeito à boa q4alidade de operação
do processo, já a "capacidade do processo refere-se ··à·

eficiência/eficácia do processo em atencier ·àsespecificações do 1

produto. O d~scontrol~ do" prdcesso p~ovém, e~" geral, .de ~ausasi
~ . . t

atribuiveis (érro do operador), já a capacidade é medída pela variaçãoj
I

aleatória inerente ao procei3so. ·.1
~

~ preferivel um·alto hivel de CP pois a continua eliminação das i
ivariáveis atribuiveis torna o processo previsível. O CP consiste em

isolar a variável não aleatória, a fim de ~e tomar providências para
colocar o processo sob controle, podendo-se, "então, avaliar sua
capacidade. Quando um proCeSso estiver sbo controle mas não for capaz,
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as origens disto serão variações aleatórias excessivas de um ou mais
caracteristicos, o .que exigirá imediatas correções por parte da
gerência.

C E P - DEFlNIÇAO:

Um conjunto de técnicas, que utilizam a Estatistica
corno ferramenta básica,'desenvolvidas no sentido de n~o trabalhar-se
com um único valor para a medida de um caracteristico, mas sim
utilizando uma faixa de variação, dentro da qual todos os resultados
são considerados aceitáveis.

PRINcíPIOS DO C E P

Agir no processo a fim de evitar defeitos, independente de onde
eles possam manifestar-se, ou seja, atuar.sobre o processo produtivo
sem se fixar no produto em si. Utiliza-se da Estatistica para
organizar, tratar e analisar as informações do processo.

O CEP opera preventivamente, utilizando uma base objetiva de
análise, tem atuação abrangente não se limitando a alguns casos
especificos, mas a produção como um todo e permite adequada avaliação
da qualidade. Trata-se de um conjunto de técnicas que por sua
utilização prática tem sido aprovado e recomendado pos mais diferentes
casos.

GRÁtlcoS DE CONTROLE

OS gráficos de controle são utilizados para avaliar se um
processo está ou não sob controle, fornecem informações-sobre a real
situação do processo com alto grau de precisão. Estes instrumentos
podem ser aplicados tanto-à variáveis (caracteristicos mensuráveis)
como aos atributos, utilizando estes dados em uma dada sequência
(cronológica, por extração, etc.). Trabalha-se com as flutuaçães
observadas ao longo do processo, que são as variações deste. São
nestas variaçê1es que em geral estão os problemas do processo a serem
combatidos e utilizando-se técnicas estatisticas básicas. pode-se
verificar se as alterações provocadas são ou não profundas. Assim que
se confirma a presença de situações anormais, prossegue-se em

']
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descobrir as causas que a originaram. bem como estudar maneiras de
eliminá-las e de evitar que voltem a ocorrer novamente. Entretanto, é

necessário salientar a ~mportância de conhecer bem éstes.instrumentos,
dominando suas técnicas e sabendo diferencLá-los a fim de os utilizar
de forma conviniente a situação que se está avaliando para, então,
obter-se todos beneficios de seu u~o.

ESTRUTURA DO GRÁFICO DE CONTROLE
A estrutura básica de um gráfico de controle é mostrado na Figura

1, onde se têm:

x : Valor observado do característico.

A : Número de ordem cronológica da amostra ou seqüência de extrações
{escala uniforme relativa ao tempo).

LSC : Linha Superior de Controle.
UC : Linha Inferior de Controle.
LM : Linha média.

Falta de Controle ZONA 11
r---------------------------LSC

ZONA I . NORMALIDADE
LM

ZONA I NORMALIDADE
t--------~--------------- LlC

Falta de Controle ZONA 11

A .
Figura 1. Estrutura de um gráfico de controle.

:Os gráficos mais utilizados são:
1- CONTROLE POR sãO baseados no modelo da

Distribuição Normal.·~ estruturado a partir de umconjunt6 de 2
gráficos:

- gráfico geral p/ a
tendência central

--)-- l)Gráfico
da Média (X)

- gráficos especificos
de dispersão --)--

2)Gráfico do Desvio Padrão (s)
3)Gráfico da Amplitude (R)
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Para se realizar uma completa anális~ do processo é necessário
analisar o gráfico de tendência central em conjunto: com um dos de
dispers~o, Para saber qual gráfico para dispers~o deve ser utilizado,
basta seguir os seguintes critérios:

- para amostras com tamanho (n) > 10,
desvio-padrão (s);

utiliza-se o gráfico de

.,
- para amostras com 3 < n <10, utiliza-se ent~o o gráfico de

amplitude (R).

O esquema básico dos gráficos de controle por variáveis é o
seguinte:

PRÁFICO LM n LIC LSC

- -
>10 3 S 3 S

n 1-1 - 1-1 +
- .r: .i:L Xi. cZ cz

-
X 1-1- = kx - -

510 3 R ':> Rn 1-1 - 1-1 + -'
1.= 1, ... , k amo dz .r; dz -r:

:1
II .-

,

- :r - -s I-l = cz.o = S n >" O S . C3 S c4
S

I
.I

**
. "- - . -

R I-l
R = dz.o = R n > O R .. d3 R . d4

I
.1: estimador de o a partir de s

** estimador de o a partir de R
08$.: 1) O formulário para chegar-se as variáveis dos Limites
encontram-se no Anexo 1.

2) As constantes cz, C3; c4, dz, d3 e d4 encontram-se na
do anexo 2

tabela

2- Controle por Atributos: existem dois tipos de avaliação
diferentes, u~ baseado nas peças defei~uosas detectadas e outro em
termos de defei:tos observados, a diferença está nos conceitos:

",.
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Defeito - toda falta de conformidade da unidade do
produto em relação a uma especificação.

Defei t.uosa toda a peça que possui um ou mais
defeitos.

Apesar de somente um gráfico ser
análise; existem vários tipos deles, cada um
situação(ões). O mais usado é gráfico da fracão defpituosa
podendo também utilizar-se outros, como;

gráfico do número de defeituosas (np)
gráfico de número defeitos por unidade(u)
gráfico de número defeitos por amostra(c).

O esquema básico do gráfico p, que é o mais utilizado,
seguinte:

Seja d o número de peças defeituosas em uma amostra de tamanho n,
então a fração de defeituosas p é

suficiente para esta
para determinada(s)

(p) ,

é o

p- = d / n

onde p tem dis~ribuição Binomial com
Média = P
Desvio-padrã6 = Ipo /n',onde O =1 - P

Utiliza-se então o esquema anterior 11+ 30', f azerido 11 = P e
a = ~ /n

assim, LM = P , LSC = P +3 -VPO /n'

LIC = P3 VPO /n

p

ZONA 11
I
I
I

-I

ir-------------~--~--------LSC
ZONA-I· NORMALIDADE

_l

ZONA I NORMALIDADE

t-----'-:------.,--------LlC
ZONA 11

AMOSTRAS
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o esquema geral dos gfáficos dos dois tipos de controle é

idêntico, os valores anotados no gráfico formam u~~ distribuição, que
por sua vez dá uma visão geral da situação do processo, desde seu
passado recente, passando pelo momento atUal chegando, então, a sua
tendencia futura. A linha média dá uma noção do nivel de qualidade do
processo, assim cornoos limites de controle mostram ~s tolerâncias
deste. Além disto a f aíxa ao redor da média mostra se o processo está
estável ou se há algum fator que estãinterferindo no mesmo. Há outras
semelhanças,como:

- ambos trabalham com a tolerância de 3 desvios-padrão;
- há urnaexigencia de ordenarnento das amostras, para avaliá-Ias

no decorrer do tempo;
- a falta de controle é sinalizada da mesma forma.
Portanto, cornose pode observar, a i,déiados gráficos é a mesma

independente do tipo de controle, havendo somente as seguintes
alterações:

- o controle por atributos(CA) trata-se de uma avaliação global
do produto, e nlo somente de urnamed~da, considera a peça como um
todo.

os pontos do gráfico por atributos não são medidas especificas
e sim perceBtuais e contagens.

- no CA tratam-se de grandezas discretas, e no controle por
variáveis (CV) de grandezas continuas.

- as distribuições estatisticas são: no CV a Normal e no CA ou
8inomial ou Poisson.

FORMAÇÃO DE AMOSTRAS
Todo CP se baseia em amostras, devendo-se dar grande importância

a sua seleção. A retirada da amostra deve atentar a formação geum
contexto dentro da qual ela esteja inserida e que tenha
representatividade. O universo da amostra deve ser bem definido,
principalmente ~e o caracteristico de qualidade for muito especifico .

.'

8



Este caracteristico em conjunto com o tipo de CP é que determina:
- a freqüencia da retirada das amostras,
- o tamanho destas,
- a manipulação e preparo, ou melhor, o tratamento a elas dado.
O tamanho médio das amostras varia com o tipo de CP:

Controle por atributos 20 a 50 pontos, considerando
representativo ho minimo de 20 a 25 pontos.

- Controle por variáveis - amostras de 4 a 8 itens eum minimo de
20 a 25 amostras.

A representatividade das amostras é o
considerar, pois deve-se levar em conta as
situação em estudo, cabendo observar que
determinado caracteristico de qualidade. A análise em conjunto de dois
ou mais caracteristicos só ocorre após o processo estar já operando
por um tempo suficiente para garantir que estes sejam similares.

aspecto mais relevante a se
particul~ridades de cada

o CP é dirigido para ill!!.

IMPLANTAÇÃO DO CEP
OS aspectos mais relevantes no CP são os cuidados a serem tornados

quando da implantação deste num todo e quanto a correta interpretação
dos gráficos, a partir dos quais'se desenvolverão as ações corretivas
e preventivas que visam otimizar o processo.

Devido à sua importância, aconselha-se que a implantação do CEP
siga aos principios gerais do Planejamehto de Produção, seguindo o um
roteiro bem definido e especifico para os obj~tivos definidos pela
Politicade Qualidade da empresa. Neste roteiro devem ser
identificadas as "áreas objeto de estudo, os recursos necessários à

implantação, a definição das responsabilidades e, enfim, o conjunto de
providências pertinentes à introdução de novas rotinas de trabalho".
No inicio deverá haver constantes correções nos gráficos, com o tempo
a situação se estabiliza entrando numa rotinaj que acabará por
eliminar alguns controles que com o tempo serão avaliados como
desnecessários.Caberá aos operários o preenchimento dos gráficos, ou
aos inspetores, caso sejam eles os responsáveis por este controle.
Entretanto com esta técnica a elaboração dos gráficos , assim como sua
realimentação são de responsabilidad~ do setor de ca, já o

o,'
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preenchimento (cálculo dos pontos e "plotagem") são a nivel de
fábrica. Passaremos então a cuidar da correta interpretação dos
gráficos p~ra se obter o máximo do CEPo

INTERPRETAÇÃO DOS GRÁFICOS

Para avaliar se um processo está ou nâo sob controle é necessário
que os gráficos sejam bem interpretados assim como corretamente
construidos e implantados. A prióri os gráficos nâo informam quais as
causas que estão atuando no proc~sso para que este ou saia da
normalidade, ou permaneça sob controle. EntretantQ, com a prática,
pode-se notar que é possivel fazer análises mais abrangentes,
envolvendo um número de análises maior, que indicam ações especificas
a serem tomadas sobre o processo. De fato, com o correr do tempo,
surgirá uma prática no uso dos gráficos de controle que levará os
responsáveis por esta operação a associarem a cada form?ção de pontos
especifica, ações que resultarão na correção e/ou prevenção de
defeitos que ou estão ocorrendo ou aparecerão em breve.

A forma de verificar a falta de controle do processo é sinalizada
da mesma forma em todos os gráficos:

-) um ponto na Zona 11;
-> pontos muito próximos dos limites {LM, LIC, LSC) , mesmo

estejam na zona I;
-) alguma disposição "peculiar" nos pontos na Zona I.

Para cada gráfico obtém-se informações especificas, ou seja, cada
gráfico fornece informações de um tipo:

Gráfico da M~dia: m~stra a: terid~nciacentral do processo, se o
processo está.centrado e s;ehá variações nas·médias de duas ou mais
amostras, nãomostTand~~ nem fornecendo qualquerindicio, acerca ·da
dispersão dentro da amostra,

Gráficos de Dispersão: mostram a dispersão do processo, o grau
de Uniformidade do processo. e ·variaçães dentro das amostras, não
fornecendo indicios de tendência central de uma,amostra.

Gráficos de Fraç-ª.Q.Dpfeituosa (p): mostram o nivel de qualidade
do processo e se este se concentra em torno dessenivel, permite
v í euaLí zar-variações .ao redor do n í veI médio de qualidade do processó,_
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porém nâo detalhando qual o defeito é mais relevante, qual o que afeta
mais b processo, qual o que ocorre com mais
intensidade do defeito.

freqüência e qual a

CONCLUSÃO
O CEP deve ser entendido como um conjunto de técnicas que são

utilizados n~o como controle dos produtos fabricados, mas controle do, .

processo, prevenindo e não remediando defeitos. É Um ótimo instrumento
administrativo do processo, pois exige total conhecimento do mesmo
para a avaliação e solução dos problemas.
que haja total conciência da sua importância

É importante, portanto,
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A N E X '0 1

k : número de amostras

n : número deitens (ou tamanho) de cada amostra

xI : medidas individuais do característico da peça j (j = 1, 2, 3, ... , n)

Xi : média aritmética das medidas da amostra i (i = 1, 2, 3, ... , k)

Para cada amostra i (i = 1, 2, ... , k) calcula-se a média Xi' ou seja:
1

'Xi = n (Xl + X2 + X3 + ... + xn)
Estes serão os pontos do gráfico.

A seguir, calcula-se X, que vem a ser a média das médias, ou seja:
.,. . 1 -
X = K (R1 +x2 + ... ,+xk)
A linha média do gráfico será dada por X, que é a esti~ativa de J.Lx.

Para cada amostra i (i = 1, '2, ... , k) calcula-se Sjo ou seja:

si= [(i~1 Xr-nR2)/nJ 1/2

Estes são os pontos do gráfico.

A seguir, calcula-se 5, isto é:

S = + (s, + s2 + ... + sk)

Para cada amostra i calcula-se

~ [ 2J1I2 O'O's- 2(n-1)-2n.c2 . f.V"2i,J

V
n J1I2s. = C}: x? - nx2)/n

, 1=1 I

A seguir, calcula-se' o desvio médio:

Utiliza-se, para a estimativa do desvio, um fator de correção, anotado por c2,
que, por ser função de n, pode ser tabelado (ver tabela 1

Observe-se que, se n for maior que 25, então c2 =1, isto é, não há mais cor-
reção a fazer.

Para cada amostra i calcula-se:

Ri = (xmáx - xmrn)

A seguir, calcula-se a ampiltude média:

- 1
R = T (Rl + R2 + ... + Rk)

Utãíza-se, para a estimativa do desvio, um fator de correção, anotado por d2,
que, por ser função de n, pode ser tabelado (ver tabela 1
Observe:se que, quanto maior o valor de 'n, maior será a correção a fazer.

Se não se conhece P, pode-se estimá-to como segue:

k
}'; di
;=1

para um 'conjunto de, pelo "menos, 20 amostras de tamanho
n (k > 20).

15=--
k.n
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· N E X O 2

TABELA 1 Valores para o cálculo de linhas médias e limites.

DESVIOS-PADRÕES AMPLITUDES

n I C3 c4 d2 . d d4C21 3

2 0,5642 O 3,267 1,128 O 3,267
3 0.7236 O 2.568 1,693 O 2,575
4 0,7979 O 2,266 2,059 O 2,282
5 0,8407 O 2,089 2,326 O 2,115

6 - 0,8686 0,030 1,970 2,534 O 2,004
7 0,8882 0.118 1,882 2,704 0,076 1,924
8 0,9027 0,185 1,815 2,847 0,136 1,864
9" 0,9139 0,239 1,761 ·2,970 " 0,184 1,816

10 0,9227 0,284 1,716 3.078 0,223 1.777

11 0,9300 0,321 1.679 3.173 0,256 1,744
12 0,9359 0,354 1,646 3,258 0,284 1,716

13 0.9410 0,382 1.618 3.336 0,308 1.692
14 0.9453 0,406 1.594 " 3,407 0.329 1.671
15 0.9490 0,428 1,572 3,472 0.348 1.652

16 0.9523 0,448 1.552 3,532 0.364 1,636
17 0,9551 0,466 1,534 3,588 0,379 1,621
18 0,9576 0.482 1.518 3,640 0,392 1,608
19 0,9599 0,497 1,503 3.689 0,404 1,596
20 0,9619 0,510 1,490 3,735 0,414 1.586

21 0,9638 0,523 1,477 3,778 0,425 1,575
22 0.9655 0,534 1,466 ~.819 0,434 1,566
23 à.9670 0,545, 1,455 3,858 0,443 1,557
24 0,9684 0,555 1,445 ·3,895 0,452 1,548
·25 0,9696 0,565 . 1.435 ·3,931· 0,459 1.541
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