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rismo e por tudo que fizeram por mim em algum momento ou em vários momentos
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”Tudo tem o seu tempo

determinado, e há tempo para

todo propósito debaixo do céu.”

Eclesiastes 3.1



Resumo

Esta dissertação propõe um novo gráfico (ou procedimento) de controle para mo-

nitorar a centralidade de um processo (média) por meio da junção dos gráficos X e

npx. Basicamente o procedimento consiste em dividir a amostra de tamanho n em

duas (n1 e n2), definidas pelo processo de otimização. Realiza-se a amostragem em

dois estágios. No primeiro estágio conta-se o número de itens não conformes amostra

de tamanho n1 por meio do gráfico npx. Caso haja um número excessivo de itens não

conformes, segue-se para o segundo estágio da amostragem, onde calcula-se a média X

da amostra de tamanho n2. A possibilidade de não inspecionar todos os itens reduz

tanto o custo quanto o tempo gasto para inspecionar os itens da amostra. Descreve-se

a metodologia de construção, avaliação e o funcionamento do gráfico aqui proposto, e

com o aux́ılio do software estat́ıstico R c© é feito um estudo comparativo entre os gráfi-

cos individuais X e npx e o gráfico misto. Neste estudo verificou-se que o procedimento

proposto fornece várias opções concorrentes com o gráfico X para um dado tamanho

de amostra n e um desvio na média δ. Os valores do tempo esperado até o sinal (TES)

inferiores aos provenientes do gráfico individual X evidenciaram que o gráfico misto é

uma ferramenta eficaz no monitoramento de processos capaz de substituir o gráfico da

média.

Palavras-chave: Monitoramento de processos. Gráficos de controle. Gráficos X e

npx. Junção de gráficos de controle. Gráfico combinado.
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Abstract

This paper proposes a new control chart to monitor a process mean employing a

combined npx-X control chart. Basically the procedure consists of splitting the sample

of size n into two sub-samples n1 and n2 determined by an optimization search. The

sampling occur in two-stages. In the first stage the units of the sub-sample n1 are

evaluated by attributes and plotted in npx control chart. If this chart signs then units of

second sub-sample are measured and the monitored statistic plotted in X control chart

(second stage). If both control charts sign then the process is stopped for adjustment.

The possibility of non-inspection in all n items may promote a reduction not only in

the cost but also the time spent to examine the sampled items. Performances of the

current proposal, individual X and npx control charts are compared. In this study the

proposed procedure presents many competitive options for the X control chart for a

sample size n and a shift from the target mean. The average time to sign (ATS) of the

current proposal lower than the values calculated from an individual X control chart

points out that the combined control chart is an efficient tool in monitoring process

mean.

Keywords: Process monitoring. Control Chart. X control chart. npx control

chart. Combined control chart.
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Lista de Siglas e abreviaturas

CUSUM: do inglês ”cumulative sum”ou transcrito para o português: soma

cumulativa.

EWMA: do inglês ”exponentially weighted moving average”ou transcrito

para o português: médias móveis exponencialmente ponderadas.

CEQ: Controle estat́ıstico da qualidade.

i.i.d.: Independentes e identicamente distribúıdas.

LSE: Limite superior de especificação.

LIE: Limite inferior de especificação.

CEP: Controle estat́ıstico de processos.

LM: Linha média.

LIC: Limite inferior de controle.

LSC: Limite superior de controle.

NMA: Número médio de amostra até o alarme.

NMAF: Número médio de amostras até o alarme falso.

TES: Tempo esperado até o sinal.

TMAF: Tempo médio até o alarme falso.

CIUT: Custo de inspeção por unidade de tempo.

EQL: do inglês ” Extra quadratic loss”.

t.m.a: Tamanho médio da amostra.

t.a.m: Tamanho da amostra do gráfico misto.

c.m.i: Custo médio de inspeção.

u.m.: Unidade monetária.

c.i.: Custo de inspeção.

Pdc: Poder conjunto

Pdnpx : Poder do gráfico npx
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Lista de Śımbolos

X: Representação gráfica utilizada pelo estimador e pelo gráfico das médias.

npx: Nome do gráfico proposto por Wu et al. (2009)

R c©: Nome do software estat́ıstico utilizado

µ Média de uma variável ou de um processo.

σ2: Variância de uma variável ou de um processo.

Y: Valor calculado pela estat́ıstica amostral.

A: Representa o número de amostras ou o tempo.

X: Representação para a estat́ıstica amostral e para o gráfico das medidas

individuais.

µX : Média da estat́ıstica X.

σX : Desvio padrão da estat́ıstica X.

n: Tamanho da amostra

h: Intervalo de inspeção.

tX : Constante de abertura do gráfico de controle da estat́ıstica X.

H0: Hipótese nula.

H1: Hipótese alternativa.

θ: Parâmetro associado ao teste de hipóteses.

Θ: Espaço parâmetrico.

Θ0: Subconjunto do espaço parâmetrico.

Θ1: Subconjunto do espaço parâmetrico.

X: Vetor amostral.

F : Função vetorial amostral.

Xi: I-ésimo valor da caracteŕıstica de qualidade X.

R: Região de rejeição do teste.

Rc: Região complementar à região de rejeição do teste.

α: Probabilidade do erro tipo I.

β: Probabilidade do erro tipo II.

δ: Desvio na média.
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µ0: Média de um processo sob controle.

δ0: Desvio padrão de um processo sob controle.

Z0: Estat́ıstica do teste.

zα/2: Ponto que denota a probabilidade extrema α/2 em uma distribuição

normal padrão.

µ1: Média do processo em função do desvio δ.

φ: Função de distribuição acumulada da normal padrão.

T0: estat́ıstica de teste da média amostral usada quando a variância é

normal padrão.

Tn−1: variável aleátoria com distribuição T de student com n-1 graus de

liberdade.

µX : Média de X.

σX : Desvio padrão de X.

PdX : Poder do gráfico X.

αX : Probabilidade do erro tipo I no gráfico X.

X: Média das médias.

X i: Média do i-ésimo subgrupo.

S: Desvio padrão amostral.

c4: fator de correção de S.

D: Variável aleatória que conta o número de não-conformes na amostra

do gráfico np.

d: Número de itens não-conformes na amostra.

tnp: Constante de abertura do gráfico np.

LSCnp: Limite superior do gráfico np.

LMnp: Linha média do gráfico np.

LICnp: Limite inferior do gráfico np.

p: Probabilidade do item produzido ser não-conforme.

p0 :: Probabilidade do item produzido ser não-conforme em um processo

sob controle.

p1: Probabilidade do item ser não-conforme em um processo fora de

controle.

Di: Variável aleatória que conta o número de não-conformes na i-ésima

amostra.

p: Estimativa da probabilidade do item ser não conforme.

µD: Média do gráfico np.

σD: Desvio padrão do gráfico np.
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wU : Limite discriminante superior.

wL: Limite discriminante inferior.

c: Custo de inspeção por unidade.

cnpx : Custo de inspeção por unidade do gráfico npx.

cX : Custo de inspeção por unidade do gráfico X.

nnpx : Tamanho da amostra do gráfico npx.

nX : Tamanho da amostra do gráfico X.

hnpx : Intervalo de inspeção do gráfico npx.

hX : Intervalo de inspeção do gráfico X.

kw: Coeficiente de abertura dos limites discriminantes.

LSCnpx : Limite superior do gráfico npx.

αC : Probabilidade do erro tipo I do gráfico CUSUM.

C+
i : Estat́ıstica amostral da i-ésima amostra calculada pelo gráfico CUSUM.

w: Incremento exponencial apresentado no trabalho de Reynolds e

Stoumbos, 2004.

k: Parâmetro de referência do gráfico CUSUM.

n1: tamanho da sub-amostra do gráfico npx no procedimento proposto.

n2: tamanho da sub-amostra do gráfico X no procedimento proposto.

Dnpx : Variável aleatória que conta o número de itens não-conformes no

gráfico npx.

tX : Constante de abertura do gráfico X.

LSCX : Limite superior de controle do gráfico X.

LICX : Limite inferior de controle do gráfico X.

αnpx : Probabilidade do erro tipo I do gráfico npx.

τ : Tempo esperado até o sinal mı́nimo permitido pelo processo.

αM : Probabilidade do erro tipo I do gráfico misto.
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Caṕıtulo 1

Introdução

A preocupação em produzir produtos com qualidade não é recente e já existia antes

mesmo da revolução industrial sob a forma de conferir o trabalho realizado segundo

a experiência de cada artesão. Além de possuir o domı́nio completo sob o ciclo de

produção, o artesão estava próximo do consumidor, desse modo o produto podia ser

confeccionado atendendo as necessidades de cada cliente. Nesta época, o foco do con-

trole da qualidade era o produto, não o processo, feito via inspeção de todos os produtos.

Após a Revolução Industrial uma nova ordem produtiva foi instaurada, a customiza-

ção foi substitúıda pela padronização e pela produção em larga escala. O trabalho foi

fragmentado e o trabalhador passou a ter o domı́nio de uma pequena parte do processo

de produção. Surgiram novas técnicas de amostragem que permitiram a introdução

da inspeção por amostragem reduzindo assim as inspeções a 100%. Vale salientar que

a inspeção completa não elimina os riscos de permanência de itens defeituosos, como

afirma (LOURENÇO FILHO, 1987, p.86) ”... a inspeção completa pode eliminar de

85% a 95% dos defeituosos das partidas”. Além disso, a inspeção de todos os itens

não oferece condições para a melhoria da qualidade em um processo produtivo. Ramos

(2000, p.6) afirma que ”a ação deve ser no processo (causa) que gerou o defeito, e não

no produto (efeito) em si”.

O conceito de Controle da Qualidade (CQ) baseia-se no fato de que para exercer

o controle sob um processo é necessário entender seu comportamento. De acordo com

Juran (1992), o controle da qualidade é um processo gerencial que primeiro faz uma

avaliação real da qualidade depois compara a situação com as metas estipuladas e por

último age nas diferenças. Já para Lourenço Filho (1987), controle da qualidade é um

sistema amplo e complexo que abrange todos os setores de uma empresa e que tem como

objetivo melhorar e assegurar a qualidade da produção. Houveram grandes mudanças

nas fábricas com as técnicas de controle de qualidade. Os departamentos de inspeção

1



1.1 Proposta do Trabalho 2

das fábricas tornaram-se departamentos de controle de qualidade e a qualidade passou

a ser controlada em todos os estágios da produção. As vantagens promovidas pelo

emprego destas práticas fizeram com que o CQ fosse (e continue sendo) reconhecido

como um importante conjunto de instrumentos para diagnosticar e gerenciar diversos

sistemas, desde os sistemas humanos até os mais complexos sistemas f́ısicos.

A qualidade tornou-se um fator decisivo na escolha de produtos e/ou serviços e por

esse motivo produzir produtos com qualidade é um dos principais objetivos no meio

empresarial. Por meio do monitoramento e melhoria da qualidade é posśıvel reduzir

custos além de aumentar a produtividade e os lucros de uma empresa tornando-a

mais competitiva. A busca por métodos mais rigorosos de controle de qualidade, que

pudessem gerar mais confiança nos produtos e serviços, conduziu ao desenvolvimento

de técnicas estat́ısticas aplicáveis ao ambiente industrial e/ou empresarial.

Não se pode negar que o Controle Estat́ıstico da Qualidade (CEQ) é indispensável

nos processos de produção, como afirma Ramos (2000, p.9) ”a melhoria de processos

exige a utilização de ferramentas estat́ısticas para que os dados por eles gerados pos-

sam ser interpretados e analisados e as conclusões tiradas”. As informações obtidas

permitem atuar no processo para modificar seu comportamento caso seja detectada

a presença de alguma causa especial. Em nossos dias, boa parte das empresas em-

prega algum tipo de técnica de monitoramento em seus processos de produção com

o intuito de melhorar seus resultados financeiros e alcançar uma posição de destaque

no mercado, portanto, sob essa perspectiva justifica-se a proposta deste trabalho em

apresentar uma nova opção para monitorar processos. Comprovadamente, o uso dessas

ferramentas promove melhorias no processo de investigação, análise e inferências nos

mais diversos campos em que possam ser aplicadas.

1.1 Proposta do Trabalho

Melhorar o desempenho dos gráficos de controle e/ou propor novas metodologias

de construção e utilização, tornou-se um desafio para pesquisadores e usuários do con-

trole estat́ıstico da qualidade. Um agregado de causas de variação pode, por exemplo,

deslocar o ńıvel (média) de um processo do valor-alvo provocando instabilidade neste

e impedindo que a empresa atinja suas metas. Por essa razão, ao longo das últimas

décadas novos gráficos de controle ou estratégias de monitoramento vem sendo conti-

nuamente desenvolvidas. Trabalhos como os de Westgard et al. (1977) e Lucas (1982)

(comentados na seção 2.5) evidenciaram que a combinação de gráficos de controle é

um procedimento que pode melhorar a eficiência desta ferramenta quando a junção é



1.2 Objetivos 3

aplicada no monitoramento da média de um processo. A necessidade de fazer medições

e cálculos a cada inspeção para obter as estat́ısticas empregadas nesta junção existe

devido aos tipos de gráficos utilizados no procedimento. Boa parte deles combina o

gráfico X a um gráfico CUSUM, EWMA ou algum outro gráfico que utilize a inspeção

por variáveis.

Em Wu et al. (2009) é apresentado um novo gráfico de controle, o gráfico npx,

capaz de monitorar a centralidade de um processo (média) por meio de uma inspeção

por atributos. Após a obtenção dos parâmetros ótimos não são necessários cálculos

ou medições em cada inspeção, o julgamento do processo ocorre por meio da simples

classificação dos itens da amostra. O bom desempenho do gráfico npx aliado as vanta-

gens proporcionadas pela inspeção por atributos abre um leque de possibilidades para

o desenvolvimento de novas técnicas de monitoramento.

Neste trabalho, motivado por Westgard et al. (1977) e Wu et al. (2009), será pro-

posto um novo procedimento combinado que une os gráficos X e npx afim de monitorar

a centralidade de um processo. Este novo gráfico utiliza tanto a inspeção por atributos

(por parte do gráfico npx) quanto a inspeção por variáveis (por parte do gráfico X).

A amostra é dividida em duas partes (determinadas pelo processo de otimização) e

cada gráfico que compõe o procedimento combinado utiliza uma delas para o cálculo

das respectivas estat́ısticas amostrais. Como o processo é parado somente se ambos

os gráficos indicarem a presença de uma causa especial, há a possibilidade de truncar

a inspeção (omitir a inpeção por variáveis) e julgar o status do processo mediante o

resultado da inspeção por atributos. Esse procedimento (explicado com maiores deta-

lhes no Caṕıtulo 4) pode promover uma redução no tempo de inspeção e nos custos

associados ao monitoramento do processo.

O presente trabalho é dividido, basicamente, em três fases distintas: a primeira

relativa a pesquisa bibliográfica que forneceu os fundamentos necessários para o de-

senvolvimento da proposta do trabalho, a segunda relativa a definição do modelo e da

estratégia de monitoramento e a terceira referente ao desenvolvimento do programa

computacional para otimização do processo implementado no software estat́ıstico R c©,

a obtenção dos dados provenientes deste programa e análise dos mesmos.

1.2 Objetivos

Em âmbito geral, os objetivos deste trabalho são: apresentar um novo gráfico (ou

procedimento) capaz de monitorar a média de um processo e verificar se a ferramenta

proposta concorre com os métodos normalmente utilizados. Em caráter espećıfico, os
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objetivos do trabalho são:

• Fazer uma revisão bibliográfica sobre CEQ e gráficos de controle;

• Mostrar a importância e as vantagens na utilização dos gráficos de controle nos

processos de produção, sobretudo quando se trata do procedimento proposto;

• Exibir o gráfico npx e a forma de sua utilização;

• Desenvolver a metodologia de construção e avaliação do gráfico misto (junção de

X e npx) e criar um programa de otimização;

• Descrever o funcionamento do processo de otimização;

• Confrontar o gráfico combinado com os gráficos individuais X e npx;

1.3 Limitações

Todo o desenvolvimento do estudo ocorreu sob a suposição que o processo estudado

siga um distribuição normal com média µ e variância σ2. Considerou-se que, em um

processo sob estado de controle, as amostras extráıdas eram independentes e identi-

camente distribúıdas (i.i.d). Embora o procedimento desenvolvido possa ser aplicado

em casos em que os desvios na média são bilaterais, o estudo comparativo apresentado

restringiu-se ao caso em que o desvio é unilateral superior.

1.4 Estrutura

O presente trabalho encontra-se dividido em seis caṕıtulos com conteúdo descrito

brevemente a seguir.

No primeiro caṕıtulo podemos ver: as considerações iniciais que introduzem o con-

texto abordado, a justificativa que trata da importância do trabalho, a motivação onde

encontra-se a proposta do trabalho, os objetivos (geral e espećıficos), a limitação do

estudo que descreve em que contexto e como foi desenvolvido o trabalho e, por fim, a

presente estrutura.

O segundo caṕıtulo traz uma visão geral a respeito dos gráficos de controle. São

abordados aspectos relacionados: a qualidade e o controle da qualidade, a construção

de gráficos de controle, a inferência estat́ıstica associada aos gráficos de controle, o

planejamento e os benef́ıcios proporcionados pelos gráficos de controle.
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No terceiro caṕıtulo é feita um breve revisão acerca dos gráficos X e np, mostra-se

a metodologia de utilização do gráfico npx e são exibidos alguns trabalhos envolvendo

gráficos de controle combinados.

O quarto caṕıtulo apresenta a proposta deste trabalho, o gráfico misto. Explica-se

como utilizar o procedimento combinado, como escolher o tamanho das sub-amostras

e descreve-se como ocorre o processo de otimização que encontra os parâmetros ótimos

do gráfico.

No quinto caṕıtulo é realizado um estudo comparativo que analisa o desempenho

do procedimento proposto por meio dos dados obtidos por simulação.

O caṕıtulo sexto trata das considerações finais do trabalho e das recomendações

para trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Visão Geral dos gráficos de controle

Ao se pensar em um processo de produção é comum supor que todos os itens

produzidos sejam exatamente iguais, no entanto tal pensamento é equivocado pois os

itens produzidos não são réplicas perfeitas, e sim cópias muito parecidas umas com

as outras. Devido a algumas fontes de variação, raramente um item apresentará o

valor de suas caracteŕısticas de qualidade exatamente igual ao valor-alvo do projeto,

por essa razão é essencial utilizar mecanismos capazes de monitorar o processo afim de

evitar prejúızos. Neste caṕıtulo serão apresentados alguns conceitos básicos relativos

a qualidade e seu monitoramento. Os gráficos de controle receberam atenção especial

neste caṕıtulo pois são a base para o desenvolvimento deste trabalho.

2.1 A qualidade e o CEQ

Embora não exista um termo único para expressar o significado da palavra quali-

dade, Montgomery (2004) afirma que a maioria das pessoas possui uma compreensão

conceitual deste vocábulo como de algo relacionado a uma ou mais caracteŕısticas de-

sejáveis que um produto ou serviço possa ter. De acordo com Garvin (1988) é dif́ıcil

captar de forma exata conceitos complexos como o de qualidade. Dentre as inúmeras

definições para o termo, é posśıvel identificar algumas abordagens principais desenvol-

vidas pelos autores de renome da área. Como exemplo podemos citar Juran(1992) que

se baseou no usuário ao definir qualidade como adequação ao uso, Crosby(1994) que se

baseou na produção ao dizer que qualidade é a conformidade às especificações e Broh

(1974) que se baseou no valor ao dizer que qualidade é o grau de excelência a um preço

aceitável.

A variabilidade é o fator responsável pela redução da qualidade e devido a ela é

praticamente imposśıvel produzir dois produtos idênticos. Coube a Shewhart a per-

6
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cepção pioneira de que qualidade e variabilidade são conceitos antagônicos no sentido

que onde há muito de um, necessariamente existe pouco do outro. Samohyl (2009)

afirma que a qualidade de um produto só pode ser assegurada com a minimização da

variabilidade nas caracteŕısticas de qualidade do produto.

Dizemos que um processo apresenta variabilidade natural quando opera sob a in-

fluência de pequenas perturbações conhecidas como causas aleatórias1. Sob a in-

fluência destas perturbações, o valor da caracteŕıstica de qualidade dos itens produzidos

oscila aleatoriamente em torno do valor-alvo2 e o processo é dito estar sob controle

estat́ıstico. Segundo Deming (1990) o comportamento de um processo sob controle é

previśıvel, isso porque embora a variabilidade seja inerente ao processo, esta deve-se

somente ao acaso. Lourenço Filho (1987) afirma que estas causas de variação não pro-

vocam alterações apreciáveis na qualidade do produto, além disso, sua eliminação é

imposśıvel ou antieconômica, e por esse motivo as causas aleatórias são consideradas

como parte natural do processo.

Diante da impossibilidade de eliminar a variabilidade nos processos de produção,

utiliza-se uma faixa admisśıvel de variação para a caracteŕıstica de qualidade do pro-

cesso. Assim o valor-alvo encontra-se limitado por um pequeno intervalo; o maior valor

permitido para esse intervalo é chamado limite superior de especificação (LSE) e

o menor valor permitido nesse intervalo é chamado limite inferior de especificação

(LIE). Se o valor da caracteŕıstica de qualidade estiver nesse intervalo as diferenças

nos itens serão praticamente impercept́ıveis e não haverá prejúızo algum à empresa ou

ao consumidor.

Quando as perturbações passam a ser significativas de modo que a variabilidade do

processo seja considerada grande se comparada com a variabilidade natural, dizemos

que o processo está fora de controle. Tal variabilidade geralmente não é desejada pois

promove um ńıvel inaceitável no desempenho do processo e consequentemente prejúızos.

As fontes dessa variabilidade são chamadas de causas especiais3 e normalmente elas

podem ser controláveis, como por exemplo: a qualidade da matéria-prima, ajuste das

máquinas, métodos utilizados, habilidade dos operadores. Cada vez que uma causa

especial é identificada e eliminada, o processo de produção se restabiliza e a qualidade

melhora (SAMOHYL, 2009).

O uso da estat́ıstica como instrumento de avaliação da qualidade nas fábricas foi

introduzido no começo do século XX por Walter Shewhart, conhecido como o pai do

Controle Estat́ıstico da Qualidade (CEQ). Shewhart entendeu que medindo, analisando

1também conhecidos como causas comuns
2valor desejado para a caracteŕıstica de qualidade
3outras denominações posśıveis são: causas assinaláveis ou atribúıveis
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e monitorando a variabilidade que é o campo do estudo estat́ıstico, processos e produtos

poderiam chegar a melhores ńıveis de qualidade (SAMOHYL, 2009). Por meio das

ferramentas e métodos desenvolvidos por ele, foi posśıvel determinar se a variabilidade

de um processo era realmente aleatória ou devida a causas especiais.

O CEQ é um método preventivo onde os resultados são comparados continuamente

através de dados estat́ısticos, identificando as tendências para variações significativas, e

eliminando ou controlando estas variações com o objetivo de reduźı-las cada vez mais.

Para Samohyl (2009) o objetivo primordial do CEQ é alcançar processos estáveis e

que não dependem exclusivamente de inspeção final para garantir o cumprimento das

especificações exigidas. O CEQ utiliza pequenas amostras retiradas periodicamente ao

longo do tempo para fazer inferências sobre o processo, desde modo gasta-se menos

tempo e dinheiro para obter conclusões a respeito do processo.

No Peŕıodo da Segunda Guerra Mundial houve uma grande expansão no uso das

técnicas de CEQ. Tal difusão foi impulsionada principalmente pela necessidade de eli-

minar os defeitos nos produtos utilizados para fins militares. Segundo Miguel (2001),

a qualidade era crucial para vencer a guerra, e só poderia ser assegurada se o controle

da qualidade tivesse autonomia sobre a produção.

Segundo Woodall (2000), o Controle Estat́ıstico de Processos (CEP) é sub-área do

CEQ. De modo sucinto, podemos dizer que CEP é uma poderosa coleção de ferramen-

tas úteis para alcançar a estabilidade do processo através da redução da variabilidade.

Tratam-se de procedimentos gráficos numéricos e anaĺıticos, formulações práticas, es-

quemas de funcionamento e mecanismos de operação estruturados para viabilizar a

implantação de melhorias no processo produtivo. O CEP permite um monitoramento

cont́ınuo do processo e uma tomada de ação imediata assim que um problema for

detectado.

Montgomery (2004) apresenta algumas das ferramentas que compõem o CEP. Se-

gundo ele as sete principais ferramentas do CEP são: Histograma, Folha de controle,

Gráfico de Pareto, Diagrama de causa-e-efeito, Diagrama de concentração de defeito,

Diagrama de dispersão e Gráfico de controle.

2.2 Gráficos de controle

Das ferramentas de CEP, os gráficos4 de controle são provavelmente as mais uti-

lizadas e conhecidas. Estes servem para diagnosticar se o processo está ou não sob

controle. Sintetizam um amplo conjunto de dados, usando métodos estat́ısticos para

4também denominados em alguns textos como ”cartas de controle”
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observar a variabilidade dentro do processo, baseados em dados de amostragem. O pri-

meiro gráfico de controle foi proposto em 1924, por W. A. Shewhart da Bell Telephone

Laboratories, com o intuito de eliminar variações, diferenciando-as entre causas comuns

e causas especiais.

Podemos dizer que um gráfico de controle é uma representação gráfica progressiva de

uma caracteŕıstica de qualidade particular de um produto. Em cada amostra retirada

são feitas mensurações em alguma caracteŕıstica do produto (caso a caracteŕıstica seja

do tipo variável) ou é contado o número de peças defeituosas (ou o número de defeitos)

na amostra (caso a caracteŕıstica seja do tipo atributo) e através destas, são obtidas

estimativas para o ńıvel de dispersão do processo.

Geralmente, um gráfico de controle é composto por uma linha média (LM) repre-

sentando o valor-alvo da caracteŕıstica de qualidade, pelos limites inferior e superior de

controle (LIC e LSC respectivamente) e pelos pontos calculados na estat́ıstica associada

à caracteŕıstica de qualidade. Segundo Kume (1993), se todos esses pontos são locados

dentro dos limites de controle o processo é considerado sob controle. Entretanto se eles

caem fora dos limites o processo é considerado fora de controle. Se o processo está sob

controle praticamente todos os pontos devem ser registrados dentro dos limites de con-

trole e apresentar um padrão essencialmente aleatório (MONTGOMERY 2004). Em

alguns casos o processo pode ser julgado fora de controle se a distribuição dos pontos,

mesmo dentro dos limites de controle, apresentar alguma forma peculiar. A seguir é

apresentado um exemplo t́ıpico de um gráfico de controle de Shewhart.

Figura 2.1: Gráfico de controle

Na Figura 2.1 temos um caso de processo sob controle onde Y representa o valor

calculado pela estat́ıstica amostral e A representa o número de amostras extráıda ou a

ordem cronológica das extrações. As retas de referências são obtidas da seguinte forma:
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LSCX = µX + tXσX (limite superior de controle) (2.1)

LMX = µX (linha média) (2.2)

LICX = µX − tXσX (limite inferior de controle), (2.3)

em que X é a estat́ıstica amostral associada a caracteŕıstica de qualidade estudada, tX é

a constante de abertura do gráfico previamente escolhida, µX e σX são respectivamente

a média e o desvio padrão de X.

No eixo das abscissas, marca-se o número de ordem cronológica do subgrupo, ou

a sequência das extrações; desse modo, a escala horizontal é associada ao tempo já

que as extrações são normalmente feitas em intervalos regulares de tempo durante a

fabricação (intervalo de inspeção h). Com relação ao eixo das ordenadas, marca-se o

valor calculado através da estat́ıstica amostral. Tradicionalmente as linhas de controle

ficam a uma distância de três desvios padrão do valor-alvo do processo, que é dado

pela linha média (LM). Segundo a teoria estat́ıstica desenvolvida por Shewhart, em

um processo estável, uma estat́ıstica qualquer calculada a partir dos dados fornecidos

pelas amostras terá uma probabilidade próxima de um de estar no intervalo de mais

ou menos três desvios padrão, a partir da média da população (RAMOS, 2000).

A escolha do tamanho adequado da amostra n é outro fator fundamental na uti-

lização dos gráficos de controle já que tal escolha reflete diretamente no desempenho

do gráfico. Amostras maiores tornarão mais fácil detectar mudanças no processo, no

entanto Samohyl (2009) afirma que cada amostra raramente possui um tamanho maior

que nove, independentemente do tamanho da população. Segundo Lourenço Filho

(1987) o tamanho da amostra deve estar de acordo com o que Shewart chamou de

subgrupo racional. O conceito de subgrupo racional significa que amostras (subgru-

pos) devem ser selecionadas de tal modo que, dentro de cada amostra, as variações

possam ser atribúıdas apenas a causas aleatórias enquanto que as variações entre as

amostras sejam devidas a causas especiais. Na formação dos subgrupos racionais é co-

mum utilizar a ordem temporal, pois esta permite detectar causas especiais que ocorrem

ao longo do tempo.

Os gráficos de controle são definidos através de estat́ısticas amostrais e baseiam-

se em certas distribuições de probabilidade, principalmente na distribuição normal.

Assim, considera-se que, quando um processo está sob controle, uma caracteŕıstica de

qualidade observável em sáıdas sucessivas se comporta como uma sequência de variáveis

aleatórias independentes e identicamente distribúıdas (i.i.d.) com distribuição normal
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com média µ e variância σ2, pelo menos aproximadamente. De acordo com Ramos

(2000), na prática não se conhece nem o valor da média nem do desvio padrão da

população. Estes valores são normalmente estimados por estat́ısticas fornecidas pelas

amostras.

2.3 Inferência estat́ıstica e gráficos de controle

2.3.1 Alguns conceitos de teste de hipóteses

Para Mood et al (1963) umas das funções da Estat́ıstica é fornecer técnicas para

realizar inferências indutivas sobre uma população e medir o grau de incerteza asso-

ciado a essas inferências. Com a utilização de ferramentas da inferência estat́ıstica é

posśıvel tirar conclusões sobre uma população baseando-se nas informações contidas

em amostras retiradas da própria população. Uma das partes mais importantes da

inferência estat́ıstica é aquela que lida com os testes de hipóteses. Procedimentos de

teste de hipóteses estat́ısticas são amplamente empregados no CEP, segundo Woodall

(2000) alguns autores consideram o monitoramento de processos por meio dos gráficos

de controle como um sistema cont́ınuo de testes de hipóteses.

Segundo Casella e Berger (2010) hipótese estat́ıstica é uma declaração sobre um

parâmetro da população. O objetivo de um teste de hipótese é decidir, com base

em uma amostra da população, qual de duas hipóteses complementares é verdadeira.

Estas duas hipóteses são chamadas hipótese nula e hipótese alternativa, denotadas

por H0 e H1 respectivamente. Ao considerar a hipótese H0 estamos afirmando que o

parâmetro θ pertence ao subconjunto do espaço paramétrico Θ0 (notação: H0 : θ ∈ Θ0).

O subconjunto Θ1 está associado a hipóteseH1 e neste caso, ao se considerarH1 estamos

afirmando que o parâmetro θ pertence a Θ1 (notação: H1 : θ ∈ Θ1).

Dois tipos de erros podem ser cometidos ao se optar pela hipótese nula ou pela

hipótese alternativa. Se a hipótese nula é rejeitada quando de fato é verdadeira (isto

é, θ ∈ Θ0) então ocorreu o erro tipo I. Por outro lado, se θ ∈ Θ1 mas não se rejeita

H0 então ocorreu o erro tipo II. Geralmente, um teste de hipótese é especificado por

uma função da amostra F (X1, X2, · · · , Xn) = F (X) conhecida como estat́ıstica do

teste. O conjunto de pontos amostrais x = (x1, x2, · · · , xn) que levam a aceitação de

H0 é conhecido como região de aceitação enquanto que a região em que se rejeita H0 é

conhecida como região de rejeição ou região cŕıtica. Se supormos que R é a região de

rejeição para um teste e que θ ∈ Θ0 então ocorrerá um erro se x ∈ R e a probabilidade

do erro tipo I será Pθ(X ∈ R). Caso θ ∈ Θ1, a probabilidade de erro tipo II será
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Pθ(X ∈ Rc). Note que Pθ(X ∈ Rc) = 1− Pθ(X ∈ R), e deste modo temos:

Pθ (X ∈ R) =

{
probabilidade de erro tipo I se θ ∈ Θ0

um menos a probabildade de erro tipo II se θ ∈ Θ1.

As probabilidade dos erros tipo I e II são conhecidas na literatura como riscos α

e β respectivamente. Diante dessa notação é posśıvel reescrever a expressão anterior

como:

Pθ (X ∈ R) =

{
α se θ ∈ Θ0

1− β se θ ∈ Θ1.
(2.4)

Conhecida como poder do teste, a probabilidade 1 − β é, na verdade, a proba-

bilidade de corretamente rejeitar H0. O procedimento comum de teste de hipótese

consiste em especificar um valor para a probabilidade α do erro tipo I e planejar um

procedimento de teste de tal forma que um valor pequeno para a probabilidade β do

erro tipo II seja obtido.

2.3.2 Testes de hipótese aplicados a gráficos de controle

A utilização de um gráfico de controle para monitorar um processo equivale a

realizar repetidamente um teste de hipóteses por meio de uma estat́ıstica amostral

F (X). Cada vez que o gráfico é aplicado testamos as hipóteses

H0 : o processo está sob controle estat́ıstico

H1 : o processo está fora de controle estat́ıstico. (2.5)

Normalmente a hipótese H0 diz que um parâmetro de locação (µ, digamos) ou

um parâmetro de dispersão (σ, digamos) da caracteŕıstica de qualidade monitorada

concorda com o valor-alvo. A regra de decisão do teste indica que a hipótese H0 deve

ser rejeitada se F (X) é verificada fora dos limites de controle LSC e LIC (para gráficos

de controle bilaterais) ou em um deles (no caso de gráficos de controle unilaterais). Isto

significa que deve-se intervir no processo parando-o para ajustes. Caso a estat́ıstica

F (X) seja verificada dentro dos limites não é necessário tomar nenhuma ação, o que

corresponde a não rejeitar a hipótese nula.

De acordo com a estrutura de um t́ıpico gráfico de controle de Shewhart, a proba-
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bilidade do erro tipo I (risco α) é dada por:

P (F (X) /∈ [LIC;LSC] | H0) = α. (2.6)

Para fins práticos a probabilidade acima pode ser reescrita como a soma das duas

seguintes probabilidades:

P (F (X) > LSC | H0) = α \ 2 (2.7)

e

P (F (X) < LIC | H0) = α \ 2. (2.8)

No entanto há situações em que o interesse no processo é monitorar desvios unila-

terais, neste caso não se divide a probabilidade do erro tipo I que acaba sendo simples-

mente

P (F (X) > LSC | H0) = α (2.9)

ou

P (F (X) < LIC | H0) = α. (2.10)

Em CEQ, o risco α é conhecido como risco do fabricante, isso porque denota a

probabilidade de um lote bom ser rejeitado ou a probabilidade que um processo pro-

duzindo valores aceitáveis de uma caracteŕıstica de qualidade venha a ser considerado

insatisfatório. O risco β, por sua vez, é chamado de risco do consumidor por deno-

tar a probabilidade de aceitação de um lote de baixa qualidade, ou a probabilidade

de permitir que um processo, operando em condições não satisfatórias com respeito a

determinada caracteŕıstica de qualidade, continue em operação. Neste caso

β = P (F (X) ∈ [LIC;LSC] | H1) . (2.11)

Isto é:

β = P (LIC ≤ F (X) ≤ LSC | H1) . (2.12)

Geralmente β é uma função do tamanho da amostra, deste modo o poder do gráfico

de controle (1 − β) irá depender tanto do tamanho da amostra quanto da magnitude
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do desvio na média.

2.3.3 Inferência para a média de uma população com variância

conhecida

Suponha que seja necessário verificar se a média µ de uma variável aleatória X é

igual a um valor nominal µ0. Neste caso as hipóteses do estudo são:

H0 : µ = µ0

H1 : µ 6= µ0. (2.13)

O procedimento para testar essa hipótese consiste em tomar uma amostra de n ob-

servações de X e, considerando que a variância σ2
0 seja conhecida, calcular a estat́ıstica

de teste

Z0 =
x− µ0

σ0/
√
n
. (2.14)

Sabe-se que a combinação linear de variáveis aleatórias independentes com distri-

buição normal resulta também em uma variável aleatória com distribuição normal (ver

Casella e Berger, 2010, p.166), assim sob H0, Z0 ∼ N(0, 1) e rejeita-se H0 se |Z0| > zα/2,

onde zα/2 denota o ponto que tem probabilidade extrema α/2 para uma distribuição

normal padrão. Para Montgomery (2004), os resultados acima ainda são aproximada-

mente corretos mesmo que a distribuição subjacente não seja normal devido ao teorema

central do limite. Se H0 : µ = µ0 é verdadeira, deve-se esperar que 100(1 − α)% dos

valores de Z0 caiam entre −zα/2 e zα/2. Uma amostra que produz um valor de Z0 fora

desses limites deveria ser considerada pouco provável de ocorrer se a hipótese nula fosse

verdadeira, logo seria uma evidência para rejeição de H0 : µ = µ0. A região cŕıtica do

teste de hipótese para o qual H0 : µ = µ0 é rejeitada é dada por

R=
{

(x1, · · · , xn) : x < µ0 − zα/2 σ0√n
} ⋃ {

(x1, · · · , xn) : x > µ0 + zα/2
σ0√
n

}
. (2.15)

Note que Pµ(X ∈ R) = Pµ(|Z0| > zα/2), assim a expressão equivalente a apresen-

tada em (2.4) para o caso aqui referido é

Pµ
(
|Z0| > zα/2

)
=

{
α se µ = µ0

1− β se µ = µ1,
(2.16)
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em que µ1 6= µ0. Para encontrar a probabilidade de erro tipo II deve-se assumir que

a hipótese nula é falsa e determinar a distribuição de Z0. Considerando que após um

deslocamento de magnitude δ a nova média do processo seja µ1 = µ0 + δσ0, então a

distribuição da estat́ıstica de teste Z0 será normal com média δ
√
n e variância 1. O

valor de β é obtido por meio da função de distribuição acumulada da N(0, 1), isto é:

β = Φ
(
zα/2 − δ

√
n
)
− Φ

(
−zα/2 − δ

√
n
)
. (2.17)

2.3.4 Inferência para a média de uma distribuição com vari-

ância desconhecida

Novamente queremos testar a hipótese de que a média µ de uma variável aleatória

com distribuição normal seja igual a um certo valor µ0; isto é:

H0 : µ = µ0

H1 : µ 6= µ0. (2.18)

O problema é semelhante ao anterior, porém neste caso além da média, a variância

σ2
0 também é desconhecida. Neste caso a estat́ıstica de teste é dada por:

T0 =
x− µ0

S/
√
n
≈ Tn−1, (2.19)

onde S é o desvio padrão amostral cuja expressão é apresentada na subseção 3.1.1

e Tn−1 é uma variável aleatória com distribuição T de Student com (n-1) graus de

liberdade (ver Bolfarine e Sandoval, 2001, p.73).

”Se o desvio padrão já é conhecido por arquivos históricos da fábrica ou por outras

razões, então pode-se confiar no uso da distribuição normal, caso contrário, terá que

usar a distribuição T” (SAMOHYL, 2009, p. 47). A hipótese nula H0 : µ = µ0 será

rejeitada se |T0| > tα/2,n−1, onde tα/2,n−1 denota o valor extremo da distribuição T

com n − 1 graus de liberdade. As probabilidades dos erros tipo I e II são obtidas de

modo semelhante ao apresentado no caso em que a variância é conhecida. Segundo

Montgomery (2004) a hipótese de normalidade é necessária para desenvolver formal-

mente a estat́ıstica do teste, contudo desvios moderados da normalidade não afetarão

seriamente os resultados.

Os procedimentos formulados para regiões do tipo (−∞, µ0] ou [µ0,∞) são prati-

camente iguais nos dois casos citados acima sendo necessárias apenas algumas modifi-

cações nos testes.
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2.4 Planejamento de um gráfico de controle

O planejamento de um gráfico de controle envolve principalmente a escolha ade-

quada do tamanho da amostra, o intervalo de tempo entre as amostras consecutivas

(intervalo de inspeção) e a especificação dos limites de controle. Este planejamento

pode satisfazer critérios estat́ısticos e/ou econômicos. Os critérios estat́ısticos estão

associados às probabilidades de alarme falso, a habilidade do gráfico de detectar mu-

danças de diferentes magnitudes no processo (poder do gráfico de controle) e ao número

médio de amostras após a ocorrência do desvio na caracteŕıstica espećıfica do processo

até sua detecção (NMA). Segundo Montgomery (2004) o uso do NMA para descrever

o desempenho dos gráficos de controle tem recebido cŕıticas. As razões são devidas ao

fato que o NMA dos gráficos de controle segue uma distribuição geométrica que, como

sabemos, é bastante assimétrica e apresenta um desvio padrão muito grande. O NMA

de qualquer gráfico de Shewhart é expresso como:

NMA =
1

1− β
. (2.20)

Se o processo está sob controle estamos interessados no número médio de amostras

até o alarme falso (NMAF) dado por:

NMAF =
1

α
. (2.21)

Os critérios estat́ısticos geralmente consideram o fator custo apenas de uma maneira

impĺıcita, no entanto pode-se planejar os gráficos de controle sob um ponto de vista

econômico considerando explicitamente os seguintes componentes do custo de operação

do sistema de controle: custo da amostragem, custo das perdas pela fabricação de pro-

dutos defeituosos, custos das investigações de sinais fora de controle. Nessa abordagem,

buscam-se os valores dos parâmetros do gráfico de controle que minimizem uma função

objetivo associada aos custos de operação.

2.5 Benef́ıcios dos gráficos de controle

Por se tratarem de ferramentas para monitoramento do processo, os gráfico de

controle podem promover inúmeros benef́ıcios em uma linha de produção. Além de

verificar e manter a estabilidade de um processo é posśıvel aprimorar o processo por

meio da redução da variabilidade. Montgomery (2004) lista algumas razões para se

utilizar um gráfico de controle, para ele os gráficos de controle:
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• São uma técnica comprovada para melhoria da produtividade e na prevenção de

defeitos uma vez que diminuem tanto a produção de peças defeituosas quanto o

número de peças que necessitam de retrabalho.

• Evitam o ajuste desnecessário do processo já que permitem distinguir entre uma

variação natural e uma causa especial.

• Fornecem informação de diagnóstico pois o padrão de pontos em um gráfico de

controle conterá informação que permitirá ao operador melhorar o desempenho

do processo.

Segundo Samohyl (2009) é universalmente aceito que o monitoramento com gráficos

de controle melhora a qualidade da produção à custos reduzidos, ao contrário da simples

inspeção que não garante a qualidade do produto final.

O próximo caṕıtulo exibe alguns conceitos relativos a gráficos para atributos e para

variáveis.



Caṕıtulo 3

Gráficos de controle para variáveis

e para atributos

Existem vários critérios utilizados para classificar os gráficos de controle. É comum

distingúı-los de acordo com a caracteŕıstica monitorada e neste caso os gráficos de

controle são divididos em dois grupos: os gráficos de controle para atributos e os

gráficos de controle para variáveis. Nesta seção vamos apresentar dois dos principais

gráficos de controle usuais (um de cada tipo) além de exibir a proposta de Wu et al

(2009) que é utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Alguns trabalhos dispońıveis

na literatura sobre a junção de gráficos de controle também serão comentados.

3.1 Gráficos de controle para variáveis

Os gráficos de controle para variáveis são utilizadas quando a caracteŕıstica estu-

dada pode ser expressa em uma escala cont́ınua de medida. Para esse tipo de gráfico,

a estat́ıstica associada possui uma distribuição cont́ınua sendo conveniente descrever

a caracteŕıstica de qualidade como uma medida de tendência central. Os gráficos de

controle para variáveis usuais são as seguintes:

• Gráfico X - gráfico de controle da média amostral, utilizado para verificar a

centralidade do processo

• Gráfico X - gráfico de controle das medidas individuais, utilizado quando não for

conveniente utilizar tamanhos de amostra maiores que um.

• Gráfico R, Gráfico S e Gráfico S2 - gráfico de controle da amplitude amostral,

do desvio padrão e da variância amostral, respectivamente, todos utilizados para

verificar a dispersão do processo.

18
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Além destes gráficos mencionados, existem outros como o CUSUM e o EWMA que

também monitoram caracteŕısticas de qualidade do tipo variável. Estes gráficos utili-

zam as informações contidas na última amostra analisada e nas amostras precedentes,

razão pela qual são indicados para detectar pequenos deslocamentos na média do pro-

cesso. Para mais detalhes sobre os gráficos CUSUM e EWMA ver Montgomery (2004)

e Costa et al. (2004).

3.1.1 Gráfico de controle das médias

O gráfico para a média é considerado o gráfico mais comum para estudar e controlar

a centralidade da caracteŕıstica de qualidade do processo. Sua facilidade de cálculo e

aplicação, aliada a sua excelente sensibilidade na detecção de mudanças na média da

distribuição, contribuiu para sua popularidade.

Para o processo de construção do gráfico X assume-se que a caracteŕıstica de qua-

lidade monitorada X possui distribuição cont́ınua com média µ e variância σ2. Se

X1, X2, · · · , Xn é uma amostra de tamanho n devidamente coletada, então a média

dessa amostra é

X =
1

n

n∑
i=1

Xi. (3.1)

Sabe-se que a média µX = µ e a variância σX = σ√
n

(ver Bolfarine e Sandoval, 2001,

p.7), e pelo teorema central do limite tem-se

Z0 =
X − µ√
σ2/n

≈ N(0, 1). (3.2)

A distribuição normal é considerada uma das distribuições mais importantes da Esta-

t́ıstica. Uma variável aleatória que possua uma distribuição normal padrão apresentará

uma probabilidade de 0,9973 de estar no intervalo (-3,3). Assim, se o processo per-

manecer sob controle, a probabilidade da variável
√
n(X − µ)/σ pertencer ao referido

intervalo é:

P

(
−3 <

√
n(X − µ)

σ
< 3

)
= 0, 9973

ou expresso de outro modo

P

(
µ− 3σ√

n
< X < µ+

3σ√
n

)
= 0, 9973. (3.3)

De acordo com Ramos (2000), nas aplicações práticas de controle da qualidade, a exi-
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gência de normalidade do processo não é tão rigorosa, uma vez que caracteŕısticas

qualitativas medidas em escala continua têm, em geral, distribuição normal ou aproxi-

madamente normal. ”Em muitos casos, a distribuição das observações isoladas não é

normal; contudo, a média de amostras, mesmo tão pequenas como as de n = 4, tem

distribuição aproximadamente normal” (LOURENÇO FILHO, 1987, p.39).

Supondo que a média µ = µ0 e o desvio padrão σ = σ0 de um processo sob controle

sejam conhecidos, então as retas utilizadas para verificar se a média do processo (µ)

permanece igual ao valor nominal µ0 são:

LSCX = µ0 + tX
σ0√
n

(3.4)

LMX = µ0 (3.5)

LICX = µ0 − tX
σ0√
n
. (3.6)

Note que a estrutura do gráfico X é a mesma apresentada pela Figura 2.1. A utili-

zação da constante de abertura tX = 3 fornece um risco α igual a 0,0027 (probabilidade

complementar à região apresentada em 3.3) , e consequentemente, um NMAF aproxi-

madamente igual a 370. Em um processo sob controle, o valor citado para a constante

tX será responsável por cerca de 27 pontos fora dos limites de controle a cada 10.000

pontos plotados. Também é posśıvel escolher diretamente a probabilidade do erro tipo

I e calcular os limites correspondentes. Segundo a expressão (2.17) o poder do gráfico

X pode ser calculado como:

PdX = 1−
[
Φ
(
tX − δ

√
n
)
− Φ

(
−tX − δ

√
n
)]
. (3.7)

Como a distribuição normal padrão é simétrica em torno da média

(P (Z0 > z) = P (Z0 < −z)) e 1 − Φ (tX − δ
√
n) = P (Z0 > tX − δ

√
n), se supormos

que o processo está sob controle e fizermos δ = 0, teremos

αX = 2Φ (−tX) (3.8)

e a constante tX será dada por

tX = −Φ−1 (αX/2) (3.9)

Quando a média µ e o desvio padrão σ são desconhecidos, utilizam-se estimativas para

estes valores. A estimação deve ocorrer a partir de amostras preliminares retiradas

quando o processo supostamente está sob controle. Segundo Lourenço Filho (1987),
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tais estimativas devem basear-se em pelo menos, 20 ou 25 amostras de tamanho 4 ou 5

cada. Um estimador não-tendencioso de µ é a média das médias dos subgrupos (média

global) obtida através de

X =
X1 +X2 + · · ·+Xm

m
. (3.10)

Na expressão acima a média do i-ésimo subgrupo é:

X i =

∑n
j=1Xij

n
(3.11)

em que Xij é o j-ésimo elemento do i-ésimo subgrupo, n é o tamanho de cada subgrupo

e m é o número de subgrupos.

O cálculo da estimativa do desvio padrão utiliza o desvio padrão amostral S. Por

meio das m amostras de tamanho n obtêm-se:

S =

√∑m
i=1

∑n
j=1(Xij −X)2

mn− 1
. (3.12)

Segundo Costa et al. (2004), esse estimador S é tendencioso pois seu valor esperado

é c4σ, onde c4 é determinada em função da amostra (neste caso mn); por essa razão

é comum empregar o estimador não tendencioso S/c4 para estimar o desvio padrão.

Ainda segundo Costa et al. (2004), c4 converge para 1 a medida que o tamanho

da amostra aumenta e por este motivo muitos livros de estat́ıstica não mencionam a

tendenciosidade de S ou a necessidade do fator de correção c4 já que os tamanhos das

amostras considerados nestes livros são geralmente grandes. Para maiores detalhes ver

costa et al. (2004, p.37).

Usando X como estimador de µ e S/c4 como estimador de σ, são obtidos os seguintes

valores para as retas de referência:

LSCX = X +
3

c4
√
n
S (3.13)

LMX = X (3.14)

LICX = X − 3

c4
√
n
S. (3.15)

Valores de c4 obtidos a partir de Costa et al. (2004) estão tabulados para alguns

tamanhos amostrais na tabela B.1 do anexo A. Na literatura existem outros estimadores

para o desvio padrão; o estimador da amplitude amostral R é um exemplo de estimador
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largamente empregado no controle estat́ıstico de processos.

Quando amostras preliminares são usadas para construir os gráficos de controle, é

costume tratar os limites obtidos pelas equações (3.13)-(3.15) como limites de con-

trole da fase I. Como os limites de controle para a produção atual ou futura devem

ser baseados em dados de um processo que esteja sob controle, a hipótese de controle

estat́ıstico é analisada. Se todos os pontos caem dentro dos limites de controle e não

se observa qualquer comportamento sistemático, então pode-se concluir que o processo

estava sob controle e portanto, os limites de controle da fase I são apropriados para

o controle atual ou futuro da produção (fase II). Se um ponto cair fora dos limites, a

hipótese de controle é rejeitada, e neste caso, o ponto é descartado e os limites da fase

I são recalculados apenas com os pontos restantes.

3.2 Gráficos de controle para atributos

Embora os gráficos de controle para variáveis tenham um largo uso, segundo

Montgomery (2004) eles não são universalmente aplicáveis porque nem todas as ca-

racteŕısticas de qualidade podem ser expressas como variáveis. Quando a caracteŕıstica

de qualidade possui um caráter binário ou é uma contagem de caracteŕısticas binárias,

utiliza-se os gráficos de controle para atributos. Neste caso julga-se cada unidade do

produto como conforme ou não-conforme se ela possuir ou não certos atributos. Os

gráficos para atributos mais comuns são os seguintes:

• Gráfico np - o gráfico de controle para o número de não-conformes é utilizado

quando se está interessado em saber o número de unidades não-conformes na

amostra.

• Gráfico p - o gráfico de controle para a fração não-conformes é utilizado quando

se monitora a proporção de unidades não-conformes na amostra.

• Gráfico c - o gráfico de controle para o número de não-conformes por unidade se

aplica em situações em que se busca monitorar o número de não-conformidades

na unidade amostral.

• Gráfico u - o gráfico de controle para o número médio de não-conformidades por

unidade é utilizado quando se controla a proporção de não-conformidades por

unidade.

Lourenço Filho (1987) cita vários casos em que a utilização do gráfico para atributos

é recomendável. Além da classificação ser normalmente mais rápida que a mensuração,
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situações em que se tem um número elevado de caracteŕısticas a monitorar ou em que o

custo da mensuração de cada peça seja elevado são adequadas a aplicação dos gráficos

de controle para atributos.

3.2.1 O Gráfico de controle np

Dentre os gráficos de controle para atributos usuais, o gráfico np é provavelmente o

mais fácil de entender e utilizar (WU et al, 2009). Este gráfico é aplicado em processos

cujo objetivo é controlar o número de itens não-conformes na amostra. Os prinćıpios

estat́ısticos associados aos gráficos de controle np baseiam-se na distribuição binomial

desde que o processo de fabricação seja estável, que exista independência entre os itens

produzidos e que a probabilidade de produzir um item defeituoso seja constante. Os

parâmetros da distribuição binomial são tomados de modo que n e p sejam, respecti-

vamente, o tamanho da amostra e a probabilidade de um item ser defeituoso. Assim,

a probabilidade que a amostra apresente exatamente d itens não-conformes será dada

por:

P (D = d) =

(
n

p

)
pd(1− p)n−d,

sendo D é a variável aleatória que conta o número de unidades não-conformes na

amostra.

A classificação de cada peça ocorre de acordo com algum critério pré-estabelecido.

Normalmente os limites de especificação do processo (LIE, LSE), determinados segundo

as normas técnicas do produto, são utilizados com essa finalidade, ou seja, o item que

cai fora destes limites é classificado como não-conforme.

O gráfico np é constrúıdo do mesmo modo apresentado na seção 2.2. Por meio dos

valores da média µD = np e do desvio padrão σD =
√
np(1− p) da variavél aleatória

D é posśıvel obter as retas de referência para controle do processo. Supondo que em

um processo sob controle seja conhecida a probabilidade p0 do item produzido ser não-

conforme, então a expressão da linha média e de cada limite de controle é determinada

por:

LSCnp = np0 + tnp
√
np0(1− p0) (3.16)

LMnp = np0 (3.17)

LICnp = np0 − tnp
√
np0(1− p0). (3.18)

Nos casos em que o valor calculado para o LIC é negativo, deve-se adotar o valor

LIC=0. A interpretação do processo é igual a de qualquer outro gráfico de controle de
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Shewhart. Enquanto a estat́ıstica de teste que conta o número de itens não-conformes

for registrada dentro dos limites, o processo é considerado sob controle. No entanto;

se algum ponto cair fora dos limites de controle, admite-se que o número de itens

defeituosos é inaceitável e julga-se o processo como fora de controle.

Semelhante ao gráfico X, é comum tomar tnp = 3 como constante de abertura do

limites do gráfico np, no entanto esse valor não representa necessariamente um risco α

igual a 0,0027. Segundo Costa et al. (2004), isso ocorre porque a distribuição binomial

é discreta. O cálculo dos riscos α e β é realizado por meio da distribuição binomial

acumulada como descrito abaixo

α = 1−

bLSCnpc∑
d=0

Cn
dp0

d(1− p0)n−d −
bLICnpc∑
d=0

Cn
dp0

d(1− p0)n−d
 (3.19)

e

β =

bLSCnpc∑
d=0

Cn
dp1

d(1− p1)n−d −
bLICnpc∑
d=0

Cn
dp1

d(1− p1)n−d (3.20)

sendo p1 a probabilidade do item ser não-conforme em um processo fora de controle e

bxc significa o maior número inteiro menor ou igual a x.

Geralmente o valor de p0 é desconhecido, nestes casos utiliza-se a estimativa p dada

por:

p =

∑m
i=0Di

mn
, (3.21)

em que Di é a variável aleatória que conta o número de não-conformes na i-ésima

amostra, n é o tamanho de cada amostra e m representa o número de amostras. Os

limites de controle são calculados do mesmo modo apresentado nas expressões (3.16)-

(3.18) por meio da estat́ıstica p.

3.3 O gráfico de controle npx

Proposto por Wu et al. (2009), o gráfico npx utiliza uma classificação dicotômica

para monitorar a centralidade do processo. Embora este gráfico seja utilizado para

monitorar uma caracteŕıstica de qualidade do tipo variável, o modo de inspecionar os

itens não ocorre por meio de mensurações. Cada peça da amostra é classificada como

conforme ou não-conforme e a partir do número de não-conformes julga-se a situação
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do processo.

A simplicidade de implementação associada a uma posśıvel economia de tempo e

dinheiro faz com que os gráficos de controle para atributos sejam largamente utilizados;

no entanto, a eficiência deste tipo de gráfico pode ser questionada quando a caracteŕıs-

tica de qualidade monitorada é do tipo variável. Wu et al. (2009) utilizou os gráficos

X e np para monitorar uma caracteŕıstica de qualidade X∼ N(50, 22) sujeita a um

deslocamento na média de um desvio padrão e analisou seus desempenhos. O exemplo

mostrou que o tamanho da amostra do gráfico np deveria ser seis vezes maior que do

gráfico X para que ambos tivessem o mesmo poder de detecção.

A principal diferença do gráfico npx em relação a um gráfico np tradicional está

na substituição dos limites de especificação pelos limites wU e wL (aqui chamados li-

mites discriminantes superior e inferior respectivamente) para classificar os itens como

conformes ou não-conformes. Enquanto os limites de especificação são fixados por

engenheiros visando atender normas técnicas, os limites discriminantes podem ser oti-

mizados de modo que o gráfico npx obtenha um alto poder de detecção (Wu et al.

2009). A mobilidade dos limites discriminantes permite ajustar também o valor do

risco α de modo que o TMAF seja próximo a um valor pré-estabelecido.

A Figura 3.1 (abaixo) mostra um calibrador utilizado em inspeções por atributos

(tipo passa/não-passa)1 regulado segundo os valores dos limites discriminantes. A

Figura 3.2 dá um exemplo do gráfico npx, note que o oitavo ponto é registrado fora do

limite de controle, indicando a presença de alguma causa especial.

Figura 3.1: calibrador Figura 3.2: gráfico npx

O gráfico npx foi proposto para competir com o gráfico X, no entanto, não se deve

comparar os gráficos usando como critério o mesmo tamanho da amostra e o mesmo

intervalo amostral. Sob essas condições foi visto que o gráfico npx é por volta de 30-

40% menos eficiente que o gráfico X. O critério de comparação utilizado é o custo de

1calibradores passa/não-passa são padrões geométricos utilizados para verificar se as dimensões
efetivas encontram-se dentro de uma tolerância especificada.
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inspeção por unidade de tempo (CIUT ) dado por:

CIUT =
cn

h
, (3.22)

em que c é o custo de inspeção por unidade, n o tamanho da amostra e h o intervalo

amostral. Os valores de n e h são tomados no gráfico npx de modo que:

cXnX
hX

=
cnpxnnpx
hnpx

. (3.23)

Se o custo de inspeção por unidade cnpx for menor que cX , o que normalmente ocorre,

é posśıvel aumentar o tamanho da amostra nnpx ou diminuir o intervalo amostral hnpx

de modo que o gráfico npx se torne mais eficiente.

A eficiência aqui referida trata-se do tempo esperado até o sinal (TES). Assumindo

que o processo tenha alcançado um estado estacionário no tempo após ocorrido o desvio

em um tempo aleatório, e que essa mudança possua uma distribuição uniforme no

intervalo de inspeção (ver Reynolds et al. 1990), temos a seguinte expressão para o

TES:

TES = h×NMA− h/2 (3.24)

Se o processo está sob controle calcula-se o tempo médio até o alarme falso (TMAF)

dado por:

TMAF = h×NMAF (3.25)

A implementação do gráfico npx é semelhante a do gráfico np. Inspeciona-se cada

item da amostra através de uma inspeção por atributos e marca-se o número de não-

conformes Dnpx (um item é considerado não-conforme se a caracteŕıstica estudada

estiver além dos limites discriminantes wU ou wL). Caso este valor seja maior que o

limite superior de controle (LSCnpx) o processo é julgado fora de controle, caso contrário

é julgado sob controle. Neste gráfico não é necessário limite inferior de controle, os

limites discriminantes permitem que sejam detectados desvios superiores ou inferiores

na média somente com a utilização do LSCnpx .

Os valores do LSCnpx (que é um número inteiro), wU e wL são obtidos por meio de

um programa que otimiza os referidos valores de modo que uma medida de desempenho



3.3 O gráfico de controle npx 27

conhecida como Extra Quadratic Loss2 (EQL) seja minimizada ao mesmo tempo em

que a restrição TMAF = τ seja satisfeita. Os limites discriminantes são variáveis

cont́ınuas e simétricas em torno da média cujas expressões são definidas por:

wU = µ0 + kwσ0 (3.26)

e

wL = µ0 − kwσ0 (3.27)

sendo kw é o coeficiente de abertura dos limites discriminantes.

Como no gráfico np, as suposições de independência entre itens produzidos e nor-

malidade do processo continuam presentes no gráfico npx. Neste caso assume-se que

caracteŕıstica de qualidade X em um processo quando em controle possui média µ0 e

desvio padrão σ0 conhecidos. Na ocorrência de algum desvio δ, o novo valor da média

é dado por:

µ1 = µ0 + δσ0. (3.28)

Supondo que a variância permaneça inalterada após o deslocamento na média, então

a probabilidade p de um item ser não-conforme (ter o valor de sua caracteŕıstica de

qualidade fora dos limites discriminantes) será:

p = 1− φ
(
wU − (µ0 + δσ0)

σ0

)
+ φ

(
wL − (µ0 + δσ0)

σ0

)
= 1− φ(kw − δ) + φ(−kw − δ); (3.29)

sendo φ() é função de distribuição acumulada de uma normal padrão.

Os riscos α e β são calculados de modo semelhante ao que já apresentado nas

expressões (3.19) e (3.20). Devido a ausência do LIC, as probabilidades para os erros

tipo I e II no gráfico npx são:

α = 1−
LSCnpx∑
d=0

C
nnpx

d p0
d(1− p0)nnpx−d (3.30)

2para mais detalhes ver Reynolds e Stoumbos, 2004
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e

β =

LSCnpx∑
d=0

C
nnpx

d p1
d(1− p1)nnpx−d. (3.31)

Os valores p0 e p1 foram obtidos por meio da expressão (3.29). Em especial p0 é

obtido quando δ = 0.

Estudos comparativos revelaram que o gráfico npx é mais eficiente que o gráfico X,

desde que o custo de inspeção por unidade (cnpx) seja menor que cX . Na ocorrência

desta situação, o intervalo de inspeção (hnpx) pode ser reduzido, ou então, o tamanho da

amostra (nnpx) aumentado de modo que o gráfico npx apresente uma eficiência superior

que seu concorrente.

3.4 Esquema de gráficos de controle combinados

O trabalho de Westgard et al. (1977) é apontado como o pioneiro no que diz

respeito a junção de gráficos de controle. Este trabalho apresentou um plano para uso

combinado dos gráficos X e CUSUM aplicado à bioqúımica cĺınica. No gráfico deno-

minado Shewhart-CUSUM os limites de controle de ambas as estat́ısticas são utilizadas

simultaneamente em um único gráfico de controle. O procedimento de utilização é bas-

tante simples e emprega as regras de decisão de cada gráfico, isto é, um sinal ocorre

quando um ponto é verificado além do limite de controle do gráfico CUSUM, ou acima

dos limites de controle de ambos os gráficos de controle. Na simulação computacional

verificou-se o comportamento do gráfico CUSUM individual e do Shewhart-CUSUM

para tamanhos de sub-grupos variando de 1 a 30 e para três tipos de mudanças: mu-

dança na média de 1 desvio padrão; elevação da média em 1 desvio padrão apenas no

final da simulação e aumento de 50% no erro aleatório (simulando dados com média

= 0 e desvio padrão = 1,5). O estudo realizado para algumas combinações particula-

res mostrou que a junção de gráficos oferece maiores probabilidades de detecção dos

desvios simulados no processo. A Figura abaixo exibe um exemplo do procedimento

proposto por Westgard em seu trabalho.
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Figura 3.3: gráfico Shewhart-CUSUM apresentado no trabalho Westgard

Lucas (1982) obtêm resultados para a combinação de forma anaĺıtica. No procedi-

mento combinado, a adição dos limites de X é indicada para detectar grandes desvios

enquanto que os demais desvios são mais facilmente monitorados pelos limites do grá-

fico CUSUM. Lucas também sugere a utilização de um Headstart ( ver Lucas e Crosier,

1982) no gráfico CUSUM do procedimento combinado pois esse incremento, em algu-

mas situações, pode aumentar a sensibilidade do gráfico Shewhart-CUSUM. Gibbons

(1999) ao monitorar poços de água realiza um estudo cuidadoso referente a taxa de

alarmes falsos e ao NMA do gráfico Shewhart-CUSUM. Rocha (2004) emprega o grá-

fico Shewhart-CUSUM em um laboratório de nutrição animal a fim de monitorar o

valor nutricional da alimentação animal.

A combinação Shewhart-CUSUM também é utilizada por Souza e Samohyl (2008)

para auxiliar na prevenção de erros associados as previsões do consumo de energia no

estado de Santa Catarina. Os autores utilizaram dois modelos quantitativos distintos

para gerar o conjunto de previsões a serem combinadas, e segundo eles a escolha de

gráficos combinados ocorreu por dois motivos: A literatura tem mostrado que esse

procedimento parece trazer previsões melhores visto que em muitas aplicações práticas a

simples combinação de previsões fornece os melhores resultados. O segundo motivo diz

respeito a facilidade em corrigir as equações estimadas pelo algoritmo de monitoramento

antes de ir para revisões mais drásticas. Souza e Samohyl (2008) frisam que quando

dois gráficos de controle diferentes monitoram a mesma variável, cada um produz seu

próprio risco α, de modo que se αX e αC forem respectivamente os erros tipo I dos

gráficos X e CUSUM , e o erro tipo I da combinação será:

α = αX + αC − αX × αC . (3.32)

Se cada gráfico de controle apresentar uma taxa de alarme falso de 1%, o procedimento
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combinado apresentará essa taxa aproximadamente igual à 2% (1% + 1%− 1%× 1% =

1, 99%). O sucesso do procedimento é relatado pelos autores ao mencionarem que desde

o ano de 2007 os parâmetros dos modelos de previsão não foram recalculados.

Um processo de otimização do gráfico Shewhart-CUSUM é apresentado por Wu

et al.(2008) com o objetivo de melhorar o algoritmo proposto por Lucas (1982). Os

parâmetros do procedimento combinado são buscados a fim de minimizar o EQL.

O trabalho apresenta um estudo comparativo entre os gráficos Shewhart-CUSUM,

Shewhart-CUSUM otimizado, CUSUM convencional, CUSUM otimizado e o Shewhart-

WCUSUM conduzido sob três tipos de NMAF diferentes (370,740 e 1200). Em cada

situação os gráficos foram submetidos a uma série de desvios 0 ≤ δ ≤ 6 para análise de

seus NMA’s. No gráfico WCUSUM, o fator que acumula os desvios superiores ao valor

alvo sofre uma pequena modificação em relação ao CUSUM convencional. A estat́ıstica

C+
i definida como

C0 = 0

C+
i = max(0, C+

i−1(Xi − µ0)− k) (3.33)

tem a parcela (Xi − µ0) substitúıda por (Xi − µ0)
w. Pesquisadores verificaram que a

utilização da parcela elevada a exponencial w tem se mostrado eficiente para detectar

grandes desvios (para mais detalhes ver Reynolds e Stoumbos, 2004). Na equação

acima Xi é o i-ésimo valor da caracteŕıstica de qualidade X, µ0 é a média de X e

k é um parâmetro de referência. Os estudos revelaram que os gráficos Shewhart-

CUSUM e Shewhart-WCUSUM foram superiores se comparados aos demais gráficos

principalmente quando o NMAF é grande. A importância da otimização nos projetos

dos gráficos de controle foi outro fator importante verificado pela pesquisa.

Embora muitos trabalhos tenham sido desenvolvidos juntando os gráficos X e CU-

SUM, tal procedimento não se restringe a estes dois gráficos de controle. Lucas e

Saccucci (1990) realizaram um estudo sobre alguns esquemas aplicados ao gráfico

de controle EWMA (ver Montgomery, 2004). Neste estudo a combinação Shewhart-

EWMA se apresenta como uma forma de melhorar o desempenho do gráfico EWMA

semelhantemente ao gráfico CUSUM em Lucas (1982).

Laungrungrong et al. (2010) realizam um estudo para verificar a resistência a com-

pressão do concreto por meio de combinações dos gráficos CUSUM e EWMA com o run

chart (CUSUM-run chart e EWMA-run chart respectivamente). Após inúmeros testes

os autores verificaram que o gráfico CUSUM-run chart, além de monitorar simultane-

amente o ńıvel e a capacidade do processo, se mostrou melhor para detectar pequenos
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desvios na média do processo. Os dois gráficos complementam um ao outro, combi-

nando o run chart com gráfico CUSUM pode-se identificar anormalidades no processo

se o CUSUM falhar e vice-versa.

Em 2012 outra proposta de gráficos combinados é apresentada, Abbas et al. 2012

sugerem um procedimento que mistura os gráficos CUSUM e EWMA. De maneira

sucinta, podemos dizer que as diferenças mais evidentes do gráfico EWMA-CUSUM

com relação ao CUSUM tradicional são a substituição de Xi e k da equação 3.4 por

fatores provenientes do gráfico EWMA. A análise mostrou que esta junção é eficiente

para detectar desvios pequenos e médios quando comparada a outros tipos de esquemas

do gráfico CUSUM e do gráfico EWMA.

Os resultados promissores apontados pelos trabalhos indicam que o procedimento

combinado pode ser uma opção eficiente no monitoramento de processos e, deste modo,

tornam-se objetos de motivação para novas pesquisas. O próximo caṕıtulo é dedicado a

um novo procedimento proposto nessa dissertação que combina os gráficos das médias

e o gráfico npx para monitorar a centralidade de um processo.



Caṕıtulo 4

Gráfico Misto

4.1 Introdução

Qualquer empresa que deseje monitorar a qualidade de um processo busca uma

forma eficiente e barata de fazer isso. Como já foi visto, os gráficos de controle são uma

excelente opção a essa necessidade. Existem inúmeros gráficos de controle desenvolvi-

dos para monitorar caracteŕısticas de qualidade do tipo variável e do tipo atributos.

Este caṕıtulo propõe um novo gráfico desenvolvido para monitorar a média de uma

caracteŕıstica de qualidade que combina parte da amostra medida como variável e ou-

tra parte como atributo. Abordaremos de forma detalhada sobre as caracteŕısticas e

procedimentos referentes ao gráfico proposto.

4.2 O gráfico misto

Neste trabalho está sendo proposto um novo gráfico de controle que mistura tanto

medições para variáveis quanto classificação para atributos e que foi desenvolvido para

concorrer com o gráfico X. O gráfico misto (nome do procedimento proposto) moni-

tora a centralidade de um processo por meio da junção de dois gráficos já existentes, e

discutidos no cap. 3, que são o gráfico X e npx. Os gráficos de controle utilizados no

gráfico misto são plotadas em eixos ordenados distintos. Cada um deles é construido

separadamente e independentemente do outro, somente suas repostas podem ser combi-

nadas para determinar o status do processo. A amostra utilizada para o monitoramento

do processo é dividida em duas partes; a primeira parte é analisada através do gráfico

npx por meio de classificação (inspeção por atributos), e caso esta indique a presença

de alguma causa especial, analisa-se a parte restante da amostra por meio do gráfico

32
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X (inspeção por variáveis).

Ao inspecionar um processo utilizando-se somente um gráfico individual X ou npx

são analisados todos os itens da amostra de modo que tanto o tamanho da amostra

quanto o custo sejam constantes. A possibilidade de não analisar todos os itens da

amostra a cada intervalo de inspeção faz com que o gráfico misto apresente uma redução

em seu tamanho médio da amostra e em seu custo médio, como veremos adiante. Outro

aspecto positivo referente a este gráfico diz respeito a possibilidade de controlar o risco

α e consequentemente o número médio de amostras até o alarme falso quando o processo

permanece sob controle (TMAF), o que não ocorre por exemplo no gráfico np. Com

a manipulação dos parâmetros dos gráficos é posśıvel obter um valor para o TMAF

próximo de um valor pré-determinado, isso se faz necessário para evitar que o gráfico

misto apresente uma alta taxa de alarmes falsos. Em geral, o gráfico misto apresenta

alguma configuração de parâmetros cujo TES resultante é menor que os apresentados

pelos gráficos X e npx, ver Tabela B.2 em anexo neste trabalho.

4.3 Utilização do gráfico misto

Em um processo de produção que aplique o gráfico misto, uma amostra é retirada

a cada h horas (intervalo de inspeção) e dividida em duas sub-amostras de tamanhos

n1 e n2 respectivamente. Os itens selecionados para compor a sub-amostra de tamanho

n1 são analisados por meio de uma inspeção por atributos onde cada item será con-

siderado não-conforme se a caracteŕıstica de qualidade se encontrar além dos limites

discriminantes wU ou wL. Caso o número de itens não-conformes na sub-amostra n1

(Dnpx) não seja superior ao LSCnpx , julga-se o processo sob controle. Sob essa circuns-

tância os itens da sub-amostra n2 são devolvidos ao processo e este continua operando

normalmente. Se um sinal for obtido no gráfico npx (Dnpx > LSCnpx) deve-se calcular

a estat́ıstica X por meio da sub-amostra n2. O processo também será julgado sob

controle se na sub-amostra de tamanho n2, X estiver entre LSCX e LICX . A interven-

ção no processo somente ocorre se ambos os gráficos indicarem a presença de alguma

causa especial. Note que a regra de decisão permite um truncamento na inspeção e no

julgamento do processo, isto é, omite-se a inpeção por variáveis e julga-se o status do

processo somente por meio do resultado da inspeção por atributos nos casos em que a

sub-amostra n1 indica que o processo está sob controle.

A Figura 4.1 apresenta a aparência do gráfico misto quando todas as estat́ısticas

amostrais calculadas para as sub-amostras de tamanho n1 não ultrapassam o limite

superior de controle do gráfico npx.
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Figura 4.1: gráfico npx que compõe o gráfico misto

Neste caso não foi necessário utilizar a inspeção por variáveis por meio do gráfico X

em nenhuma das sub-amostras de tamanho n2. Com isso houve um truncamento em

todas as amostras e a análise se restringiu às inspeções por atributo e o gráfico misto

reduziu-se ao gráfico npx.

No gráfico misto a probabilidade relativa à parada do processo depende, dentre

outros fatores, do tipo do desvio ocorrido. Embora este gráfico seja capaz de detectar

desvios bilaterais na média, em muitos casos o principal interesse no processo é detectar

o deslocamento em uma única direção. Se considerarmos que uma caracteŕıstica de

qualidade X sofra somente desvios superiores na média (δ > 0), então a probabilidade

que um ponto caia fora dos limites nas duas estat́ısticas será dada por:

P
(
Dnpx > LSCnpx ∩ X > LSCX

)
= P (Dnpx > LSCnpx) P

(
X > LSCX

)
. (4.1)

A igualdade em (4.1) é decorrente da divisão da amostra. Como as sub-amostras

são distintas, a probabilidade de um sinal conjunto é igual ao produto dos sinais em

cada uma das estat́ısticas.

A Figura 4.2 mostra uma situação em que os dois gráficos de controle (X e npx)

são utilizados no procedimento combinado aqui proposto, exemplificando o caso aqui

citado em que o processo sofre desvios superiores na média.
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Figura 4.2: gráfico misto

Perceba que houve um truncamento em quase todas as amostras, os únicos casos em

que isso não ocorreu e os valores das estat́ısticas foram registrados em ambos os gráficos

foram as amostras 7 e 14. Os demais pontos não provocaram sinal no gráfico npx logo

não foi necessário o cálculo da estat́ıstica X e consequentemente não foram resgistrados

pontos no gráfico X. Embora a sétima amostra seja responsável por um sinal no

gráfico npx, obtido com o cálculo de Dnpx na sub-amostra de tamanho n1, ao calcular

a estat́ıstica X pela sub-amostra de tamanho n2 verificou-se uma situação de controle

(X < LSCX), indicativo que o processo deve continuar operando normalmente. Já a

amostra 14, por sua vez, foi responsável pelo sinal nas duas estat́ısticas, sinalizando

um posśıvel deslocamento da média do processo que deve ser parado para ajuste.

Diferentemente do trabalho de Westgard (1977) (ver Fig. 3.3), não é posśıvel unir

os gráficos X e npx em um único gráfico de controle pois eles são de tipos diferentes.

A junção propriamente dita abrange apenas as respostas das estat́ısticas e as probabi-

lidades de erro, a representação gráfica das duas ferramentas não pode ser fundida.

De acordo com a expressão (3.7), a ausência de limite inferior de controle faz com

que o segundo fator do produto presente em (4.1) seja reescrito como:

P
(
X > LSCX

)
= 1− Φ (tX − δ

√
n2) . (4.2)

Por sua vez, a probabilidade P (Dnpx > LSCnpx) é calculada por meio de uma dis-

tribuição binomial acumulada

P (Dnpx > LSCnpx) = 1−
LSCnpx∑
d=0

(
n1

d

)
pd(1− p)n1−d (4.3)

em que p é a probabilidade que a caracteŕıstica de qualidade de cada item da sub-
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amostra n1 seja verificada fora dos limites discriminantes. A ausência de limite inferior

de controle faz com que a probabilidade p, calculada pela expressão (3.29), seja dada

por:

p = 1− φ (kw − δ) . (4.4)

O erro tipo I ocorre quando um processo sob controle é julgado fora de controle.

Segundo a expressão (4.1), o risco α do gráfico misto é igual ao produto dos riscos, isto

é

αM = αnpxαX (4.5)

sendo

αnpx = P (Dnpx > LSCnpx | H0) (4.6)

e

αX = P
(
X > LSCX | H0

)
. (4.7)

Para calcular o risco α do gráfico npx apresentado na equação (4.6) é necessá-

rio obter a probabilidade p0 (probabilidade que a caracteŕıstica de qualidade do item

inspecionado na sub-amostra de tamanho n1 venha a ser registrada fora do limite dis-

criminante em um processo sob controle) pela expressão (4.4) fazendo δ = 0 e só depois

aplicar esse valor na expressão (4.3). O cálculo do risco α do gráfico X da equação

(4.7) é obtido ao fazer δ = 0 na equação (4.2). Convém citar que αnpx e αX não

são necessariamente iguais. Cabe ao processo de otimização determinar esses valores

bem como os limites de controle e constantes de abertura de modo que o gráfico misto

alcance um alto poder de detecção.

O risco β, por outro lado, é a probabilidade de julgar um processo fora de controle

como sob controle. No caso aqui considerado em que o desvio é unilateral superior, o

gráfico misto apresenta esse tipo de erro se em um processo fora de controle (δ > 0)

for verificado que Dnpx < LSCnpx ou então Dnpx > LSCnpx e X < LSCX . Sob H1 a

probabilidade do erro tipo II é dada por:

β = 1− P
((
Dnpx > LSCnpx ∩ X > LSCX

)
| H1

)
= 1− P (Dnpx > LSCnpx | H1) P

(
X > LSCX | H1

)
. (4.8)
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Calculado o risco β, o poder do gráfico misto será:

PdM = 1− β. (4.9)

As expressões para o TES e para o TMAF são:

TES =

(
1

1− β
− 0, 5

)
h (4.10)

e

TMAF =
h

αM
. (4.11)

Em (4.10) foi assumido que a mudança no processo ocorre em um tempo aleatório

além de seguir uma distribuição uniforme no intervalo amostral (Reynolds et al. 1990).

Por fim, as equações (4.1)-(4.10) podem ser utilizadas nos casos em que o desvio da

média é bilateral, no entanto isso só pode ser feito se forem realizadas as adaptações

necessárias para detectar o desvio inferior na média.

4.4 O tamanho da amostra e o custo no gráfico

misto

Nos gráficos X e npx o tamanho da amostra é constante, porém o mesmo não

acontece no gráfico misto. Se a sub-amostra n1 for analisada e ocorrer um sinal no

gráfico npx o tamanho da amostra do gráfico misto (t.a.m.) será n1 + n2 independen-

temente do resultado da análise de n2. Caso não ocorra sinal no gráfico npx, o t.a.m

será n1. Em um processo sob controle a probabilidade de se inspecionar a sub-amostra

de tamanho n2 corresponde à probabilidade do erro tipo I do gráfico npx e neste caso

o tamanho médio da amostra do gráfico misto é igual ao valor esperado do tamanho

da amostra, ou seja:

t.m.a. = E(t.a.m.)

= n1 × pn1 + n2 × pn2

= n1 + n2αnpx , (4.12)
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em que pn1 é a probabilidade de inspecionar a sub-amostra de tamanho n1 (este

valor é sempre igual a 1) e pn2 é a probabilidade de inspecionar a sub-amostra de

tamanho n2. O valor αnpx situa-se entre o intervalo (0,1), consequentemente o t.m.a.

será inferior a n1 + n2. Um gráfico misto utilizado para substituir um gráfico X com

tamanho de amostra n pode apresentar (n1 + n2) > n e ainda sim ter um t.m.a. que

oscila em torno de n.

Dentre as posśıveis vantagens oriundas desta substituição podemos citar: uma pro-

vável redução no tempo de inspeção (já que a inspeção por atributos normalmente é

mais rápida que a inspeção por variáveis) e no número médio de itens inspecionados

(caso t.m.a. < n). Em alguns casos, a influência de pontos at́ıpicos também poderia

ser reduzida. Um exemplo onde esta situação se encaixa seria nos casos em que o ponto

at́ıpico é o único ponto na sub-amostra n1 registrado além do LSCnpx = 2, neste caso

a presença deste ponto at́ıpico no gráfico npx que compõe o gráfico misto não seria

sulficiente para sinalizar um problema, o mesmo talvez não ocorresse com o gráfico

individual X. Outra vantagem diz respeito ao custo médio por inspeção:

c.m.i = n1cnpx + n2αnpxcX (4.13)

onde cnpx e cX são os custos de inspeção por unidade dos gráficos npx e X respectiva-

mente.

A expressão 4.13 é obtida de modo similar ao apresentado na expressão 4.12, o c.m.i

trata-se do valor esperado do custo de inspeção, e em muitos casos pode ser inferior ao

custo de inspeção do gráfico individual X. Os valores de n1, n2 e αnpx que tornam o

gráfico misto mais eficiente são determinados pelo programa de otimização descrito a

seguir.

4.5 Otimização do processo

Existem vários fatores que influênciam no desempenho de um gráfico de controle.

Tamanho da amostra, limites de controle, constantes de abertura e probabilidade de

erros são exemplos de alguns deles.

A união dos gráficos X e npx faz com que incontáveis combinações de fatores se-

jam obtidas para monitorar um processo. Muitas delas não são eficientes do ponto de

vista estat́ıstico pois ao serem utilizadas produzem um TES elevado. Por essa razão,

é necessário realizar uma busca pela combinação de valores ideais para os limites de

controle, tamanhos das sub-amostras, constantes de abertura e probabilidade de erros.



4.5 Otimização do processo 39

O processo de otimização do gráfico misto permite encontrar as combinações responsá-

veis por um baixo TES ao mesmo tempo em que a restrição de apresentar um TMAF

igual ou muito próximo de um valor pré-determinado τ é satisfeita.

A otimização aqui desenvolvida trata apenas de desvios unilaterais superiores. Para

monitorar desvios inferiores ou bilaterais são necessárias pequenas modificações no

programa. São especificações conhecidas do processo: o tamanho da amostra (n), o

intervalo amostral (h), a média (µ), o desvio padrão (σ), o tempo mı́nimo esperado

até o sinal permitido pelo processo (τ), o desvio na média estudado (δ) e os custos de

inspeção por unidade (cX) e (cnpx). Já os tamanhos das sub-amostras (n1) e (n2); os

limites de controle (LSCX) e (LSCnpx); o limite discriminante (wU) e os valores (αnpx)

e (αX) são determinados no processo de otimização descrito abaixo:

1. Entra-se com as especificações de n, h, µ, σ, δ, cX , cnpx e τ . O valor αM é obtido

por meio de τ . Como αM = αnpxαX deve-se atribuir um valor a αX e encontrar

um αnpx correspondente. Inicialmente n1 = n2 = 1, lscnpx = 0 e αX = 0, 005.

2. O valor de αnpx é determinado e uma sub rotina encontra o valor do limite dis-

criminante wU . De posse dessas informações é posśıvel calcular o LSCX (ver

equação 2.1), o TMAF (ver equação 4.11), o TES (ver equação 4.10), o poder

conjunto (ver equação 4.9), o custo médio (ver equação 4.13) e o tamanho mé-

dio da amostra (ver equação 4.12). Obtem-se a combinação de fatores ideais

temporária que satisfaz a restrição TMAF = τ .

3. Caso lscnpx não tenha atingido seu limite máximo (0 ≤ LSCnpx ≤ n1 − 1) é

acrescida uma unidade ao seu valor e tudo que foi obtido no passo 2 é novamente

calculado para o novo valor de lscnpx . O TES desta interação é comparado ao

TES da combinação de fatores ideais temporária. A nova combinação de fatores

ideais temporaria será aquela que apresentar o menor TES. O procedimento é

repetido para todos os valores de LSCnpx no intervalo [0,n1 − 1].

4. Após todos os valores de LSCnpx terem sido verificados, é acrescido 0,005 ao valor

anterior de αX e repete-se os passos 2 e 3 para este novo valor de αX . O passo 4

é realizado até que αX seja igual 0,495.

5. Quando αX atingir seu valor máximo a combinação de fatores ideais para o par

de valores n1 e n2 é exibida. Caso n1 não tenha atingido seu limite máximo

(1 ≤ n1 ≤ n) é acrescida uma unidade ao seu valor e αX volta a valer novamente

0,005. Os passos 2,3 e 4 são repetidos para o novo valor de n1. O valor de n2

permanece fixo até que todas as posśıveis opções de n1 tenham sido verificadas.
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Depois que todos os valores de n1 forem analisados é acrescido uma unidade a

n2 e o procedimento recomeça do passo 1 para o novo valor de n2. Isso ocorre

até que n2 seja igual a n − 1. Ao realizar essa busca são verificados todos as

possbilidades para n1, n2, lscnpx e o αX em seus intervalos correspondentes.

O fluxograma abaixo apresenta o esquema gráfico do processo de otimização.

Figura 4.3: fluxograma do processo de otimização

Note que o processo de otimização não exibe uma única combinação para mo-

nitoramento do processo e sim várias combinações. A restrição aos tamanhos das

sub-amostras faz com que a cada execução do programa sejam geradas n × (n − 1)

combinações de fatores ideais, cada uma correspondente a um par de valores (n1,n2).

O tamanho máximo da sub-amostra n1 é n pois, caso contrário, o gráfico misto apre-

sentaria um tamanho médio elevado. A razão para o tamanho da sub-amostra n2 ser

no máximo n− 1 está no tamanho de amostra do gráfico X. Como o gráfico misto foi

desenvolvido para concorrer com X não faz sentido utilizar o tamanho da sub-amostra

n2 igual ao tamanho da amostra empregada no gráfico X.
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É importante esclarecer que a sub-rotina que otimiza os parâmentros referentes

ao gráfico npx não utiliza o mesmo critério do programa desenvolvido por WU et al.

(2009). No caso aqui trabalhado a sub-rotina otimiza o gráfico npx atráves do valor do

TES e não do valor referente ao EQL (Extra Quadratic Loss).

A escolha da combinação a ser utilizada vai depender de aspectos econômicos e/ou

estat́ısticos do processo. O responsável pelo monitoramento pode por exemplo escolher

uma combinação que apresente o menor custo, o menor TES ou o maior poder. Nem

sempre todos os aspectos se apresentarão nos ńıveis esperados em cada combinação, por

isso é necessário priorizar o aspecto mais relevante desejado no monitoramento. Diante

dessas n× (n−1) combinações exibidas pelo programa, escolhe-se a que melhor atende

as necessidades do plano para monitoramento do processo quer sejam elas relacionadas

ao TES ao menor custo de inspeção ou ao poder de detecção.



Caṕıtulo 5

Estudo Comparativo

Um estudo comparativo entre os gráficos X, npx e misto foi realizado com o intuito

de verificar os desempenhos destes, quando o processo está sujeito a um desvio para

cima na média. Os dados armazenados em quatro grandes tabelas, foram obtidos de

um processo hipotético por meio de um programa desenvolvido no software estat́ıstico

R c©. Esse processo, que segue uma distribuição normal padrão, apresenta o valor do

intervalo de inspeção h = 1 para todas as situações estudadas, diferentemente do que

ocorre com o tempo esperado até o alarme falso (TMAF ) cujos valores são 250,370,500

e 700; um para cada tabela.

Foram utilizadas amostras pequenas para o gráfico individual X (3 ≤ n ≤ 9), ao

passo que o procedimento combinado utilizou tamanhos maiores ou iguais a n (3 ≤
n1 + n2 ≤ 17). Segundo a literatura espećıfica da área, tamanhos de amostra menores

que três ou maiores que nove são poucos comuns para o gráfico X, e por esse motivo

não foram verificadas as situações fora desse intervalo. O gráfico npx aqui utilizado não

obedece nenhuma restrição relacionada ao nnpx ou ao custo de inspeção por unidade

de tempo (CIUT ), simplesmente aumenta-se seu tamanho de amostra até que este

gráfico seja concorrente com X. Para o gráfico misto, dado um tamanho de amostra

n e um desvio δ, procurou-se uma configuração de parâmetros que apresentasse um

tempo esperado até o sinal menor ou igual ao do gráfico X. Devido a esta restrição

sob essa medida de desempenho (TES), nem todas as n × (n − 1) combinações do

gráfico misto são concorrentes com X por não satisfazerem à exigência. O processo

submetido à deslocamentos δ = 0, 25; 0, 5; 1e2 forneceu as informações necessárias para

a comparação entre os gráficos X, npx e misto.

Antes de mais nada a análise das tabelas revelou que os TES ′s dos gráficos npx

e misto apresentam valores maiores que TES do gráfico X quando o tamanho das

amostras é o mesmo (no caso do gráfico misto n1 + n2 = nX), o desempenho destes

42
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gráficos somente melhora mediante aumento no tamanho da amostra, aumento de n1 +

n2 e consequentemente do tamanho médio da amostra (t.m.a). Essa condição pode ser

motivo para rejeitar o gráfico npx já que esse aumento pode não ser compensátorio,

no entanto, a situação muda ao tratarmos do procedimento combinado, pode-se ter

situações em que nnpx = n1 + n2 > nX mas t.m.a < nX . Todos os casos analisados

do gráfico misto apresentaram o valor do TMAF muito próximo do valor ideal τ e de

modo geral, os resultados verificados nas tabelas foram bastante satisfatórios, o gráfico

misto para o TMAF=370, ver tabela B.2 em anexo, obteve excelentes resultados no que

diz respeito ao TES, principalmente para os delocamentos de 0,5 e 1 desvios padrão.

Foi posśıvel observar valores para essa medida de desempenho bem menores que os

valores provenientes do gráfico X, chegando inclusive a ser 33% menor quando o desvio

de 0,5σ (nX = 9 , n1 = 9 e n2 = 8) e 28,8% quando o desvio de 1σ (nX = 6 , n1 = 6

e n2 = 5). O melhor resultado do TES observado para desvio δ = 0, 25 é por volta

de 25,4% menor que o oriundo do gráfico das médias(nX = 9 , n1 = 9 e n2 = 8) e

os ”piores”resultados do gráfico misto ocorreram quando o desvio é grande (δ = 2).

Na maior parte destes casos a diferença entre os TES ′s dos dois gráficos (X e misto)

é irrisória, mas mesmo assim pode ser conveniente utilizar o procedimento combinado

devido à uma provável redução no tamanho médio da amostra ou no custo de inspeção.

Para esse desvio o melhor resultado do gráfico misto foi em torno de 11,5% menor que

de seu concorrente (nX = 3 , n1 = 3 e n2 = 2). São exibidas abaixo algumas opções de

monitoramento pelo gráfico npx e pelo gráfico misto capazes de concorrer com o gráfico

X, estas informações foram retiradas da tabela cujo TMAF = 370, para um desvio

δ = 0, 25. As opções concorrentes para os outros desvios encontram-se em anexo neste

trabalho.

Tabela 5.1: opções concorrentes com o gráfico X para

um TMAF = 370 e para δ = 0, 25

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

δ = 0, 25

X npx misto

nX TES nnpx TES n1 n2 t.m.a TES

3 105,7 5 93,95 2 2 2,12 101,76

3 2 3,06 93,36

4 88,4 6 84,86 2 3 2,32 87,51

4 2 4,05 83,92

3 3 3,27 80,79
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4 3 4,16 73,94

5 75,75 8 70,27 4 3 4,16 73,94

3 4 3,54 70,88

5 3 5,1 68,69

4 4 4,3 65,74

5 4 5,21 61,68

6 66,06 9 64,91 4 4 4,3 65,74

3 5 3,9 62,9

6 3 6,09 63,76

5 4 5,21 61,68

4 5 4,54 58,93

6 4 6,19 57,5

5 5 5,45 55,7

6 5 6,33 52,16

7 58,37 11 55,59 3 6 4,62 56,4

6 4 6,19 57,5

5 5 5,45 55,7

4 6 4,81 53,21

7 4 7,14 53,95

6 5 6,33 52,16

5 6 5,81 50,44

7 5 7,27 49,26

6 6 6,54 47,54

7 6 7,4 45,15

8 52,11 12 51,73 3 7 4,89 50,82

5 6 5,81 50,44

4 7 5,26 48,31

8 4 8,12 50,82

7 5 7,27 49,26

6 6 6,54 47,54

5 7 5,94 45,98

8 5 8,22 46,53

7 6 7,4 45,15

6 7 6,75 43,56

8 6 8,36 42,78
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7 7 7,63 41,55

8 7 8,54 39,46

9 46,92 14 45,39 3 8 5,16 46,21

5 7 5,94 45,98

4 8 6,16 44,19

7 6 7,4 45,15

6 7 6,75 43,56

5 8 6,44 42,06

9 5 9,18 44

8 6 8,36 42,78

7 7 7,63 41,55

6 8 7,08 40,07

9 6 9,25 40,63

8 7 8,54 39,46

7 8 7,86 38,38

9 7 9,42 37,64

8 8 8,72 36,54

9 8 9,61 34,97

Como é posśıvel observar acima, todas as opções de monitoramento pelo gráfico

misto satisfazem a exigência de ter um TES menor ou igual ao do gráfico X, algumas

delas serviram inclusive para tamanhos de amostras diferentes, por exemplo, quando

n = 4 o TES apresentado por X é 88,4; uma opção concorrente proveniente do gráfico

misto é aquela onde n1 = 4, n2 = 3 responsável por um TES igual à 73,94. Esta

combinação também pode ser usada para substituir o gráfico X quando n = 5 cujo

TES é igual à 75,75. Note que o desempenho do gráfico misto aumenta a medida

que o t.m.a aumenta, assim a combinação do gráfico misto que apresentará o melhor

desempenho sobre um gráfico X de tamanho n, geralmente será aquela com o maior

valor posśıvel para o t.m.a.

Diante do elevado número de combinações do gráfico misto que podem substituir o

gráfico X dado um tamanho de amostra n e um desvio δ, optamos por detalhar uma

situação particular afim de exibir informações que envolvem a substituição do gráfico

X pelo procedimento proposto. Esta situação envolve o gráfico X, o gráfico misto e

dois gráficos npx, todos submetidos aos desvios δ = 0, 25; 0, 5; 1e2.

Na Tabela B.2, cujo TMAF = 370 foram retiradas informações de um gráfico

X com tamanho de amostra n = 5, dois gráficos npx com tamanhos de amostras 5
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e 8 respectivamente e um gráfico misto com tamanho n1 = 3 e n2 = 4. Os dois

tamanhos de amostras do gráfico npx foram utilizados para verificar a relação entre o

tamanho das amostras e seus desempenhos. O tamanho n = 5 serve para comparar

o desempenho de X e npx quando estes tem o mesmo tamanho de amostra, já n = 8

mostra o quanto se deve aumentar o tamanho da amostra para tornar npx concorrente

com X. A otimização do gráfico misto exibiu 20 tipos de combinações diferentes para

o monitoramento do processo, segundo restrições do processo de otimização n1 ≤ 5 e

n2 ≤ 4; sendo que nem todas puderam ser utilizadas devido a restrição sob o TES. A

razão para a escolha da combinação do gráfico misto referente aos tamanhos n1 = 3

e n2 = 4 se deve ao TES (menor que o apresentado por X exceto quando δ = 2) e

ao t.m.a (menor que o tamanho de X em todos os casos). Considerou-se que o custo

de inspeção por unidade do gráfico npx (cnpx) é de uma unidade monetária ($ 1 u.m.)

enquanto que o gráfico X apresenta um custo de inspeção por unidade (cX) de três

unidades monetárias ($ 3 u.m.).

Na Tabela 5.2 podemos ver que para desvios δ = 0, 25; 0, 5e1 o TES do gráfico misto

é inferior ao do gráfico X (coluna 2, partes superior e inferior), o poder de detecção

de ambos os gráficos é praticamente o mesmo (poder do gráfico X na coluna 3, parte

superior e poder conjunto do gráfico misto na coluna 5, parte inferior) e o custo médio

de inspeção do novo gráfico é inferior a um terço do custo de inspeção de X (15 contra

4,622). O t.m.a é por volta de 29,1% inferior ao tamanho de amostra de X. Quando o

desvio δ é igual a 2, o TES do gráfico misto é 0,555 e segundo o critério estabelecido

sob o TES não há vantagem em sua utilização. Caso esse critério fosse ignorado, a

utilização do gráfico misto para este desvio seria justificada pelo tamanho médio da

amostra e não pelo TES. Para o tamanho de amostra n = 5, o gráfico npx não

apresenta desempenho concorrente com o gráfico X em nenhum dos quatro desvios. O

tamanho de amostra n = 8 é o menor tamanho de amostra que torna npx concorrente

com o gráfico X, e embora provoque um aumento na eficiência do TES, este tamanho

de amostra eleva o custo de inspeção do gráfico npx tornando-o 73% superior quando

comparado ao c.m.i do gráfico misto, enquanto que seu TES é levemente superior ao

proveniente do gráfico misto.

Coincidentemente alguns parâmetros do gráfico misto analisados na tabela abaixo

apresentam valores iguais para os três desvios estudados. Alguns deles estão relacio-

nados como o αnpx e o kw, contudo o LSCnpx não depende de nenhum parâmetro e

seu valor é igual nos três desvios. Esse comportamento se repete em outros casos nas

tabelas em anexo e pode ser um indicativo que a combinação ótima de parâmetros é

mais influênciada pelo par (n1,n2) que pelo deslocamento na média.
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Tabela 5.2: Valores do TES dos gráficos de controle para TMAF=370
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

X npx
nX=5 c.i.=15 αX = 0, 0027 nnpx=5 c.i.=5 αnpx = 0, 0027 nnpx=8 c.i.=8 αnpx = 0, 0027

δ TES PdX tX LSCX TES Pdnpx kw LSCnpx TES Pdnpx kw LSCnpx
0,25 75,75 0,013 2,78 1,24 93,96 0,01 1 3 70,27 0,012 0,92 4
0,5 20,3 0,048 2,78 1,24 29,29 0,031 1 3 18,11 0,041 0,92 4
1 2,917 0,293 2,78 1,24 4,889 0,156 1 3 2,572 0,219 0,92 4
2 0,548 0,955 2,78 1,24 0,955 0,705 1,5 2 0,534 0,81 0,92 3

gráfico misto
n1 = 3 n2 = 4 αM = 0, 0027

δ TES Pdnpx PdX Pdc t.m.a c.m.i kw tX LSCnpx LSCX αnpx αX
0,25 70,88 0,233 0,06 0,014 3,541 4,622 0,736 2,054 1 1,027 0,135 0,02
0,5 18,45 0,361 0,146 0,049 3,541 4,622 0,736 2,054 1 1,027 0,135 0,02
1 2,697 0,654 0,479 0,313 3,541 4,622 0,736 2,054 1 1,027 0,135 0,02
2 0,555 0,981 0,966 0,948 3,721 5,162 0,611 2,17 1 1,08 0,18 0,015
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Se levarmos em conta o TES, o custo de inspeção e/ou poder de detecção vemos

que o procedimento combinado pode tranquilamente substituir o gráfico X inclusive

com alguma vantagem. Como foi comentado, existem ainda outras opções de moni-

toramento oriundas do gráfico misto. Uma segunda configuração, presente na Tabela

5.3, exibe o desempenho do gráfico misto quando o tamanho da sub-amostra n1 é

aumentado em uma unidade (n1 = 4) e as demais suposições da Tabela 5.2 se mantêm.

Tabela 5.3: Valores de TES do gráfico misto com TMAF=370
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

misto
n1 = 4 n2 = 4 αM ≈ 0, 0027

δ TES Pdnpx PdX Pdc t.m.a c.m.i
0,25 65,749 0,159 0,095 0,015 4,309 4,924
0,5 16,435 0,287 0,226 0,059 4,309 4,924
1 2,372 0,647 0,598 0,348 4,36 5,08
2 0,539 0,983 0,979 0,963 4,432 5,296
δ kw tX LSCnpx LSCX αnpx αX

0,25 0,55 1,81 2 0,9 0,077 0,035
0,5 0,55 1,81 2 0,9 0,077 0,035
1 0,501 1,88 2 0,94 0,09 0,03
2 1,04 1,96 1 0,98 0,108 0,025

Os resultados exibidos na Tabela 5.3 mostraram-se como uma outra boa opção para

o monitoramento do processo, o TES desta nova configuração só não foi inferior ao

apresentado pelo gráfico npx com tamanho de amostra n=8 para um desvio δ = 2 (ver

coluna 10 da Tabela 5.2, parte superior). O poder de detecção do gráfico misto (poder

conjunto) também aumentou, por exemplo, quando δ = 0, 5 é cerca de 22, 9% maior

que o gráfico X (coluna 3 da Tabela 5.2, parte superior). Percebe-se na Tabela 5.3 que

há um ganho de desempenho considerável com essa nova combinação sem que haja um

aumento expressivo do t.m.a e do c.m.i.

A vantagem do gráfico misto sobre o gráficoX mostrou-se semelhante nas outras três

tabelas analisadas, por exemplo, na situação cujo TMAF = 250 os TES ′s produzidos

pelo procedimento combinado foram na ordem de 24%, 31%, 26% e 11% menores que

os TES ′s produzidos por X, cada um relativo a um desvio δ = 0, 25− 0, 5− 1− 2. O

melhor desempenho foi verificado quando o TMAF = 700, neste caso o gráfico misto

obteve um valor para o TES até 27,7% menor que o gráfico X quando δ = 0, 25, 36,2%

quando δ = 0, 5, 32,6% quando δ = 1 e 13,2% quando δ = 2. Devido aos seus grandes

tamanhos, somente a tabela cujo TMAF = 370 foi anexada a este trabalho. As demais

tabelas podem ser obtidas entrando em contato com o autor do trabalho.
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Na figura 5.1 abaixo são comparados os TES ′s dos gráficos X com tamanho de

amostra n e o gráfico misto com tamanhos das sub-amostras n1 e n2 iguais à n e n− 1,

respectivamente, para o TMAF = 250. Essa escolha para o tamanho das sub-amostras

geralmente é responsável por um t.m.a entre n e n+ 1, por exemplo, para n = 3 temos

n1 = n = 3 e n2 = 2 enquanto 3 ≤ t.m.a ≤ 4, ou seja, uma situação plauśıvel de

concorrência.

Figura 5.1: comparativo entre os gráficos X e misto para TMAF = 250

A figura 5.1 confirma que o procedimento combinado é capaz de promover uma

melhora no monitoramanto de processos já que seu desempenho foi igual ou superior

ao gráfico de controle de Shewhart. Vê-se também que a junção de gráficos de controle

perde desempenho a medida que o desvio aumenta indicando que o gráfico misto pode

ser mais adequado para monitorar pequenos e médios desvios. Quando δ = 2 os gráficos

X e misto tornam-se quase que equivalentes, e não só para este TMAF = 250 como

também para o TMAF = 700 cujo comparativo entre gráficos apresentado na figura

5.2 é constrúıdo sob as mesmas suposições referentes aos tamanhos das sub-amostras

do gráfico da figura 5.1.
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Figura 5.2: comparativo entre os gráficos X e misto para TMAF = 700

A distribuição dos pontos do gráfico misto para o par n1 = n e n2 = n − 1 é

semelhante mesmo para valores de TMAF diferentes, na verdade a razão entre o TES

dos gráficos X e misto não sofre uma alteração acentuada com a mudança do valor do

TMAF .

Tabela 5.4: Razão entre os TES’s dos gráficos X e misto
TESX/TESM

TMAF=250 TMAF=700
desvios na média desvios na média

n 0,25 0,5 1 2 0,25 0,5 1 2
3 1,12 1,20 1,26 1,10 1,15 1,25 1,34 1,17
4 1,18 1,29 1,33 1,06 1,21 1,36 1,43 1,11
5 1,21 1,33 1,35 1,03 1,25 1,41 1,46 1,06
6 1,24 1,38 1,36 1,01 1,29 1,47 1,48 1,02
7 1,27 1,40 1,35 1 1,32 1,50 1,47 1,01
8 1,29 1,43 1,32 1 1,35 1,54 1,45 1
9 1,31 1,45 1,30 1 1,38 1,56 1,43 1

Como os resultados são semelhantes para valores do TMAF iguais a 370 e 500, a

Tabela 5.4 exibe apenas a razão dos TES ′s dos gráficos X e misto nos casos apresen-

tados nas figuras 5.1 e 5.2.

As combinações do gráfico misto utilizadas na Tabela 5.4 são responsáveis pelos

melhores valores do TES posśıveis (n1 = n e n2 = n − 1), outras combinações inter-

mediárias resultam em gráficos com desempenhos menores. O valor da razão de uma
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outra combinação concorrente com o gráfico X, por exemplo, com tamanho de amostra

n = 3 para o TMAF = 250 estaria situado entre 1 e 1,12; ou seja, um desempenho

inferior. Essa situação, que se repete para outros tamanhos de amostra nestes e nos

outros valores de TMAF analisados, mostra que o procedimento proposto, embora

eficaz e vantajoso, funciona sob a influência de certas limitações.



Caṕıtulo 6

Considerações Finais

Este trabalho apresentou um gráfico de controle (ou procedimento combinado) alter-

nativo ao gráfico de controle das médias tradicional utilizado para monitorar a centra-

lidade de processos. Sua validade como ferramenta de controle estat́ıstico é sustentada

por meio da vasta literatura envolvendo o gráfico X e pelos trabalhos de Westgard et

al. (1977) e de Wu et al. (2009). Inicialmente foi mostrada uma revisão de literatura

envolvendo apenas assuntos necessários a este trabalho, em seguida houve o desenvolvi-

mento do procedimento proposto e posteriormente a análise dos resultados provenientes

do programa de otimização desenvolvido no software estat́ıstico R c©. As situações ge-

radas por meio de simulação englobavam o gráfico X, o gráfico npx e o gráfico misto

submetidos a desvios δ = 0, 25; 0, 5; 1e2 e para valores de TMAF = 250; 370; 500e700.

Devido ao grande número de combinações que podem ser utilizadas para substituir

o gráfico X de tamanho de amostra n para um dado desvio δ, não foi posśıvel exi-

bir todos os comparativos envolvendo cada situação especif́ıca. Comentou-se sobre os

melhores resultados posśıveis do gráfico misto em todas as situações estudadas, e em

caráter espećıfico (TMAF = 370) foi mostrada para uma situação particular o con-

junto de opções que podem substituir o gráfico X. Por fim uma análise gráfica tratou

das combinações com os maiores t.m.a′s posśıveis.

Pelo que foi visto pode-se dizer que o procedimento proposto alcançou seus objetivos

pois exibiu opções capazes de concorrer e em geral superar o gráfico X, e não só do

ponto de vista estat́ıstico, o custo associado a inspeção do procedimento combinado é,

em alguns casos, inferior ao do gráfico das médias.

Conclui-se que a proposta do trabalho é aplicável ao monitorar a média de processos,

obviamante esta conclusão baseia-se nos resultados da simulação computacional para

situações especificas, contudo aplicações práticas de procedimentos combinados como

os apresentados por Souza e Samohyl (2008) e Rocha (2004) se mostraram eficazes e
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pelo que foi verificado neste trabalho, o gráfico misto mostra-se como uma proposta

promissora para monitoramento de processos.

6.1 Recomendações para trabalhos futuros

Uma extensão natural deste trabalho seria considerar a situação em que processo so-

fre desvios bilaterais, outras posśıveis sugestões para trabalhos futuros seriam: utilizar

outros gráficos de controle para variáveis conjuntamente com o gráfico npx e verifi-

car o desempenho do procedimento combinado quando a caracteŕıstica de qualidade

estudada é multivariada.



Apêndice A

Programa de otimização do gráfico

misto

#programa do gráfico misto

ta=5#tamanho da amostra que seria utilizado no gráfico xbarra.

h=1# intervalo entre as inspeç~oes

cxbar=0# custo de inspeç~ao por unidade mediante o gráfico xbarra

cnpx=0# custo de inspeç~ao por unidade mediante o gráfico npx

ta1=ta-1# o numero máximo de inspeç~oes por variaveis feitas pelo gráfico misto

for(n2 in 1:ta1){

tau=370; # tempo minimo esperado permitido no processo.

mu=0;# média do processo

dp=1;# desvio padr~ao do processo

delta=0.25;# desvio da média.

alpha=h/tau# erro tipo I do gráfico misto
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for(n1 in 1:ta){

tesot=10000000000

alphabar=0.005

for(cc in 1:100){

alfat=(alpha/alphabar)

kxbar=qnorm(alphabar,mean = 0, sd = 1, F)

lscxb= mu+kxbar*dp/sqrt(n2)

if(lscxb>0){

linha=2

x=n1-1

for(lscnpx in 0:x){

p1=0

p2=1

p0=0.5*(p1+p2)

alphanpx=1-pbinom(lscnpx, n1, p0)

while((abs((alfat-alphanpx)/alfat)>0.00001)){

if(alphanpx>alfat){p2=p0} else{p1=p0}

p0=0.5*(p1+p2);

alphanpx=1-pbinom(lscnpx, n1, p0)

}

if(alphanpx>alfat){while(alphanpx>alfat){p2=p0

p0=0.5*(p1+p2)

alphanpx=1-pbinom(lscnpx, n1, p0)

}

}

knpx = qnorm(p0, mean = 0, sd = 1, lower.tail = F);

p=1-pnorm(knpx-delta);

alfamisto=alphanpx*alphabar

pdx=pnorm(-kxbar+delta*(sqrt(n2)))

pdnpx=1-pbinom(lscnpx,n1,p)

tmaf=h/(alphanpx*alphabar)

tes=(h/(pdx*pdnpx))-h/2
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cm=cnpx*n1+n2*alphanpx*cxbar# custo medio de inspeç~ao

wu=mu+knpx*dp

if(wu>0){

if(tes<tesot){

tesot=tes

lscnpxot=lscnpx

tnpxot=n1

txbarot=n2

cmot=cm

tmafot=tmaf

alphaxbarot=alphabar

knpxot=knpx

lscxbarot=lscxb

alphanpxot=alphanpx

pdnpxot=pdnpx

pdxbarot=pdx

kxbarot=kxbar

tmot=n1+n2*alphanpx

pdc=pdx*pdnpx

wuot=wu

}

}

linha=linha+1

}

}

alphabar=alphabar+0.005

}#fecha o for(cc in 1:
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print(" abaixo temos a combinaç~ao que retorna o menor ats no gráfico misto.")

print(tmafot)# valor otimo do TMAF

print(tesot)#valor otimo do TES

print(lscnpxot)# valor otimo do limite superior de controle do gráfico npx

print(tnpxot)# valor otimo do tamanho da sub-amostra n1

print(txbarot)# valor otimo valor otimo da sub-amostra n2

print(cmot)# valor otimo do custo médio

print(knpxot)# valor otimo da constante de abertura do limite discriminante

print(kxbarot)# valor otimo da constante de abertura do gráfico xbarra

print(lscxbarot)# valor otimo do limite superior de controle do gráfico xbarra

print(alphaxbarot)# valor otimo do erro tipo I do gráfico xbarra

print(alphanpxot)# valor otimo do erro tipo I do gráfico npx

print(pdnpxot)# valor otimo do poder do gráfico npx

print(pdxbarot)# valor otimo do poder do gráfico xbarra

print(tmot)# valor otimo do tamanho médio da amostra

print(wuot)# valor otimo do limite discriminante superior

}

}



Apêndice B

Tabelas

Tabela B.1: Fatores para construção de gráficos de controle para variáveis

Fatores corretivos
para o desvio padrão

n c4
2 0,798
3 0,886
4 0,921
5 0,94
6 0,952
7 0,959
8 0,965
9 0,969
10 0,973
11 0,975
12 0,978
13 0,979
14 0,981
15 0,982
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Tabela B.2: comparativo entre os gráfico X, npx e misto para o TMAF = 370
distribuição normal padrão

grafico X tX = 2, 878 grafico npx grafico misto
δ nX TES LSCX PdX nnpx TES LSCnpx kW Pdnpx t.m.a n1 n2 TES LSCX LSCnpx tX kW αX αnpx PdX Pdnpx Pdc
0,25 3 105,695 1.606 0,009 5 93,958 3 1,004 0,01 2,12 2 2 101,769 1,199 1 1,695 0,69 0,045 0,06 0,09 0,109 0,01

3,068 3 2 93,363 0,994 2 1,405 0,459 0,08 0,034 0,147 0,073 0,011
0,5 35,607 0,028 29 0,031 2,12 2 2 33,841 1,199 1 1,695 0,69 0,045 0,06 0,162 0,18 0,029

3,098 3 2 29,04 1,13 1 1,598 1,107 0,055 0,049 0,186 0,182 0,034
1 6,307 0,147 4,889 0,156 2,135 2 2 6,145 1,238 1 1,751 0,644 0,04 0,068 0,368 0,409 0,15

3,09 3 2 4,866 1,099 1 1,555 1,135 0,06 0,045 0,444 0,42 0,186
2 0,829 0,752 0,711 2 1,499 0,705 3,083 3 2 0,733 1,071 1 1,514 1,161 0,065 0,042 0,906 0,895 0,811

0,25 4 88,39 1,391 0,011 6 84,862 4 1 0,011 2,324 2 3 87,51 1,132 1 1,96 0,443 0,025 0,108 0,063 0,179 0,011
4,054 4 2 83,929 0,906 2 1,282 0,843 0,1 0,027 0,177 0,067 0,012
3,27 3 3 80,79 1,086 1 1,881 0,896 0,03 0,09 0,074 0,167 0,012
4,162 4 3 73,948 0,95 2 1,645 0,657 0,05 0,054 0,113 0,119 0,013

0,5 26,246 0,037 24,809 0,034 2,324 2 3 26,225 1,132 1 1,96 0,443 0,025 0,108 0,137 0,273 0,037
4,054 4 2 24,402 0,906 2 1,282 0,843 0,1 0,027 0,283 0,142 0,04
3,27 3 3 22,834 1,086 1 1,881 0,896 0,03 0,09 0,155 0,276 0,043
4,162 4 3 19,848 0,95 2 1,645 0,657 0,05 0,054 0,218 0,225 0,049

1 4,105 0,217 3,848 3 1,165 0,179 4,051 4 2 3,899 0,886 2 1,254 0,856 0,105 0,026 0,564 0,403 0,227
3,27 3 3 3,537 1,086 1 1,881 0,896 0,03 0,09 0,441 0,562 0,248
4,162 4 3 2,994 0,95 2 1,645 0,657 0,05 0,054 0,535 0,535 0,286

2 0,626 0,888 0,613 0,75 3,27 3 3 0,615 1,086 1 1,881 0,896 0,03 0,09 0,943 0,95 0,897
4,203 4 3 0,58 1,011 1 1,751 1,201 0,04 0,068 0,957 0,968 0,926

0,25 5 75,752 1,244 0,013 8 70,274 5 0,737 0,012 4,162 4 3 73,948 0,95 2 1,645 0,657 0,05 0,054 0,113 0,119 0,013
3,541 3 4 70,889 1,027 1 2,054 0,736 0,02 0,135 0,06 0,233 0,014
5,108 5 3 68,69 0,831 3 1,44 0,487 0,075 0,036 0,157 0,092 0,014
4,309 4 4 65,749 0,906 2 1,812 0,55 0,035 0,077 0,095 0,159 0,015
5,216 5 4 61,688 0,822 3 1,645 0,385 0,05 0,054 0,126 0,127 0,016

0,5 20,3 0,048 18112 0,041 4,162 4 3 19,848 0,95 2 1,645 0,657 0,05 0,054 0,218 0,225 0,049
3,541 3 4 18,451 1,027 1 2,054 0,736 0,02 0,135 0,146 0,361 0,053
5,108 5 3 17,697 0,831 3 1,44 0,487 0,075 0,036 0,283 0,194 0,055
4,309 4 4 16,435 0,906 2 1,812 0,55 0,035 0,077 0,208 0,283 0,059
5,27 5 4 14,871 0,875 2 1,751 0,799 0,04 0,068 0,226 0,287 0,065

1 2,917 0,293 2,572 4 1,044 0,219 3,541 3 4 2,697 1,027 1 2,054 0,736 0,02 0,135 0,479 0,654 0,313
5,125 5 3 2,581 0,874 2 1,514 0,928 0,065 0,042 0,586 0,554 0,325
4,36 4 4 2,372 0,94 2 1,881 0,501 0,03 0,09 0,547 0,636 0,348
5,27 5 4 2,085 0,875 2 1,751 0,799 0,04 0,068 0,598 0,647 0,387

2 0,548 0,955 0,534 0,81 4,432 4 4 0,539 0,98 1 1,96 1,041 0,025 0,108 0,979 0,983 0,963
5,309 5 4 0,525 0,906 2 1,812 0,762 0,035 0,077 0,986 0,989 0,975

0,25 6 66,06 1,136 0,015 9 64,91 5 0,858 0,013 4,309 4 4 65,749 0,906 2 1,812 0,55 0,035 0,077 0,095 0,159 0,015
3,901 3 5 62,904 0,97 1 2,17 0,611 0,015 0,18 0,054 0,294 0,016
6,09 6 3 63,768 0,774 3 1,341 0,724 0,09 0,03 0,182 0,085 0,016
5,216 5 4 61,688 0,822 3 1,645 0,385 0,05 0,054 0,126 0,127 0,016
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4,541 4 5 58,937 0,877 2 1,96 0,44 0,025 0,108 0,081 0,209 0,017
6,197 6 4 57,506 0,799 3 1,598 0,613 0,055 0,049 0,136 0,127 0,017
5,45 5 5 55,702 0,841 2 1,881 0,717 0,03 0,09 0,093 0,191 0,018
6,338 6 5 52,16 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,117 0,163 0,019

0,5 16,243 0,06 15,82 0,044 3,901 3 5 15,237 0,97 1 2,17 0,611 0,015 0,18 0,146 0,434 0,064
6,09 6 3 15,624 0,774 3 1,341 0,724 0,09 0,03 0,317 0,195 0,062
5,27 5 4 14,871 0,875 2 1,751 0,799 0,04 0,068 0,226 0,287 0,065
4,541 4 5 13,827 0,877 2 1,96 0,44 0,025 0,108 0,2 0,349 0,07
6,197 6 4 13,297 0,799 3 1,598 0,613 0,055 0,049 0,275 0,264 0,072
5,45 5 5 12,61 0,841 2 1,881 0,717 0,03 0,09 0,223 0,342 0,076
6,338 6 5 11,44 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,263 0,318 0,084

1 2,204 0,37 2,158 0,237 3,901 3 5 2,138 0,97 1 2,17 0,611 0,015 0,18 0,526 0,72 0,379
5,27 5 4 2,085 0,875 2 1,751 0,799 0,04 0,068 0,598 0,647 0,387
4,676 4 5 1,931 0,918 2 2,054 0,361 0,02 0,135 0,572 0,719 0,411
6,197 6 4 1,851 0,799 3 1,598 0,613 0,055 0,049 0,656 0,648 0,425
5,541 5 5 1,728 0,877 2 1,96 0,661 0,025 0,108 0,609 0,737 0,449
6,338 6 5 1,568 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,686 0,704 0,483

2 0,517 0,983 10 0,509 0,954 0,848 6,197 6 4 0,517 0,799 2 1,598 1,027 0,055 0,049 0,992 0,992 0,983
5,676 5 5 0,512 0,918 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,992 0,996 0,988
6,45 6 5 0,508 0,841 2 1,881 0,868 0,03 0,09 0,995 0,997 0,992

0,25 7 58,37 1,051 0,017 11 55,599 7 0,581 0,014 4,622 3 6 56,401 0,95 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,043 0,406 0,018
6,197 6 4 57,506 0,799 3 1,598 0,613 0,055 0,049 0,136 0,127 0,017
5,45 5 5 55,702 0,841 2 1,881 0,717 0,03 0,09 0,093 0,191 0,018
4,811 4 6 53,218 0,838 2 2,054 0,361 0,02 0,135 0,075 0,249 0,019
7,144 7 4 53,957 0,72 4 1,44 0,479 0,075 0,036 0,174 0,106 0,018
6,338 6 5 52,16 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,117 0,163 0,019
4,596 3 6 41,288 0,886 1 2,17 0,417 0,015 0,266 0,06 0,401 0,024
5,811 5 6 50,446 0,838 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,075 0,263 0,02
7,27 7 5 49,261 0,736 4 1,645 0,392 0,05 0,054 0,139 0,145 0,02
6,541 6 6 47,549 0,768 3 1,881 0,46 0,03 0,09 0,102 0,203 0,021
7,405 7 6 45,156 0,715 4 1,751 0,34 0,04 0,068 0,127 0,172 0,022

0,5 13,333 0,072 12,427 6 0,804 0,05 4,622 3 6 12,822 0,95 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,135 0,555 0,075
6,197 6 4 13,297 0,799 3 1,598 0,613 0,055 0,049 0,275 0,264 0,072
5,45 5 5 12,61 0,841 2 1,881 0,717 0,03 0,09 0,223 0,342 0,076
5,081 4 6 11,795 0,886 2 2,17 0,251 0,015 0,18 0,172 0,472 0,081
7,144 7 4 12,091 0,72 4 1,44 0,479 0,075 0,036 0,33 0,241 0,079
6,338 6 5 11,44 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,263 0,318 0,084
5,811 5 6 10,827 0,838 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,204 0,434 0,088
7,27 7 5 10,525 0,736 4 1,645 0,392 0,05 0,054 0,299 0,303 0,091
6,541 6 6 9,941 0,768 3 1,881 0,46 0,03 0,09 0,256 0,374 0,096
7,463 7 6 9,221 0,74 3 1,812 0,653 0,035 0,077 0,279 0,369 0,103

1 1,743 0,446 1,622 0,269 4,622 3 6 1,742 0,95 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,549 0,812 0,446
5,541 5 5 1,728 0,877 2 1,96 0,661 0,025 0,108 0,609 0,737 0,449
5,081 4 6 1,611 0,886 2 2,17 0,251 0,015 0,18 0,61 0,776 0,474
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7,154 7 4 1,663 0,738 3 1,476 0,811 0,07 0,039 0,7 0,66 0,462
6,338 6 5 1,568 0,783 3 1,751 0,535 0,04 0,068 0,686 0,704 0,483
5,811 5 6 1,462 0,838 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,654 0,779 0,51
7,3 7 5 1,428 0,758 3 1,695 0,713 0,045 0,06 0,706 0,735 0,519
6,649 6 6 1,352 0,8 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,688 0,785 0,54
7,463 7 6 1,245 0,74 3 1,812 0,653 0,035 0,077 0,738 0,776 0,573

2 0,506 0,994 0,505 5 1,034 0,861 6,081 5 6 0,506 0,886 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,997 0,997 0,994
7,3 7 5 0,505 0,758 3 1,695 0,713 0,045 0,06 0,997 0,997 0,995
6,811 6 6 0,504 0,838 2 2,054 0,748 0,02 0,135 0,998 0,998 0,996
7,649 7 6 0,503 0,8 3 1,96 0,566 0,025 0,108 0,998 0,999 0,997

0,25 8 52,114 0,984 0,019 12 51,731 7 0,678 0,014 4,892 3 7 50,827 0,879 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,048 0,406 0,019
5,811 5 6 50,446 0,838 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,075 0,263 0,02
5,261 4 7 48,318 0,82 2 2,17 0,251 0,015 0,18 0,066 0,312 0,02
8,127 8 4 50,828 0,686 4 1,372 0,646 0,085 0,032 0,192 0,102 0,019
7,27 7 5 49,261 0,736 4 1,645 0,392 0,05 0,054 0,139 0,145 0,02
6,541 6 6 47,549 0,768 3 1,881 0,46 0,03 0,09 0,102 0,203 0,021
5,946 5 7 45,983 0,776 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,082 0,263 0,022
8,225 8 5 46,539 0,695 4 1,555 0,577 0,06 0,045 0,16 0,133 0,021
7,405 7 6 45,156 0,715 4 1,751 0,34 0,04 0,068 0,127 0,172 0,022
6,757 6 7 43,562 0,741 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,097 0,234 0,023
8,36 8 6 42,781 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,139 0,166 0,023
7,631 7 7 41,557 0,711 4 1,881 0,27 0,03 0,09 0,111 0,214 0,024
8,541 8 7 39,468 0,685 4 1,812 0,461 0,035 0,077 0,125 0,2 0,025

0,5 11,166 0,086 11,096 0,053 4,892 3 7 10,923 0,879 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,158 0,555 0,088
5,811 5 6 10,827 0,838 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,204 0,434 0,088
5,261 4 7 10,172 0,82 2 2,17 0,251 0,015 0,18 0,198 0,472 0,094
8,127 8 4 10,981 0,686 4 1,372 0,646 0,085 0,032 0,355 0,245 0,087
7,27 7 5 10,525 0,736 4 1,645 0,392 0,05 0,054 0,299 0,303 0,091
6,541 6 6 9,941 0,768 3 1,881 0,46 0,03 0,09 0,256 0,374 0,096
6,261 5 7 9,407 0,82 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,198 0,509 0,101
8,225 8 5 9,62 0,695 4 1,555 0,577 0,06 0,045 0,331 0,298 0,099
7,463 7 6 9,221 0,74 3 1,812 0,653 0,035 0,077 0,279 0,369 0,103
6,757 6 7 8,722 0,741 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,262 0,414 0,108
8,36 8 6 8,491 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,319 0,349 0,111
7,757 7 7 8,129 0,741 3 1,96 0,566 0,025 0,108 0,262 0,442 0,116
8,541 8 7 7,546 0,685 4 1,812 0,461 0,035 0,077 0,312 0,398 0,124

1 1,428 0,519 13 1,285 7 0,759 0,295 5,892 4 7 1,366 0,879 1 2,326 0,659 0,01 0,27 0,625 0,857 0,536
7,3 7 5 1,428 0,758 3 1,695 0,713 0,045 0,06 0,706 0,735 0,519
6,649 6 6 1,352 0,8 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,688 0,785 0,54
6,261 5 7 1,262 0,82 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,683 0,831 0,567
8,225 8 5 1,308 0,695 4 1,555 0,577 0,06 0,045 0,752 0,736 0,553
7,463 7 6 1,245 0,74 3 1,812 0,653 0,035 0,077 0,738 0,776 0,573
6,946 6 7 1,184 0,776 3 2,054 0,343 0,02 0,135 0,723 0,821 0,594
8,36 8 6 1,158 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,775 0,779 0,603
7,757 7 7 1,102 0,741 3 1,96 0,566 0,025 0,108 0,754 0,828 0,624
8,631 8 7 1,037 0,711 4 1,881 0,425 0,03 0,09 0,778 0,836 0,65
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2 0,502 0,998 12 0,502 5 1,102 0,873 6,892 5 7 0,502 0,879 1 2,326 0,829 0,01 0,27 0,998 0,999 0,998

7,261 6 7 0,502 0,82 2 2,17 0,654 0,015 0,18 0,999 0,999 0,998
8,405 8 6 0,502 0,715 3 1,751 0,801 0,04 0,068 0,999 0,999 0,998
8,261 7 7 0,501 0,82 2 2,17 0,779 0,015 0,18 0,999 0,9997 0,9987
8,757 8 7 0,501 0,741 3 1,96 0,688 0,025 0,108 0,9995 0,9996 0,9991

0,25 9 46,926 0,927 0,021 14 45,397 8 0,651 0,015 5,162 3 8 46,218 0,822 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,053 0,406 0,021
5,946 5 7 45,983 0,776 2 2,054 0,589 0,02 0,135 0,082 0,263 0,022
6,162 4 8 44,19 0,822 2 2,326 0,073 0,01 0,27 0,053 0,425 0,022
7,405 7 6 45,156 0,715 4 1,751 0,34 0,04 0,068 0,127 0,172 0,022
6,757 6 7 43,562 0,741 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,097 0,234 0,023
6,441 5 8 42,069 0,767 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,072 0,327 0,023
9,18 9 5 44,001 0,644 5 1,44 0,461 0,075 0,036 0,189 0,119 0,022
8,36 8 6 42,781 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,139 0,166 0,023
7,631 7 7 41,557 0,711 4 1,881 0,27 0,03 0,09 0,111 0,214 0,024
7,081 6 8 40,073 0,726 3 2,054 0,343 0,02 0,135 0,089 0,277 0,025
9,295 9 6 40,636 0,652 5 1,598 0,402 0,055 0,049 0,162 0,15 0,024
8,541 8 7 39,468 0,685 4 1,812 0,461 0,035 0,077 0,125 0,2 0,025
7,865 7 8 38,383 0,693 4 1,96 0,223 0,025 0,108 0,105 0,245 0,026
9,42 9 7 37,645 0,641 5 1,695 0,362 0,045 0,06 0,151 0,174 0,026
8,721 8 8 36,543 0,665 4 1,881 0,425 0,03 0,09 0,12 0,224 0,027
9,618 9 8 34,974 0,641 5 1,812 0,31 0,035 0,077 0,135 0,209 0,028

0,5 9,505 0,1 9,075 0,058 5,162 3 8 9,468 0,822 1 2,326 0,408 0,01 0,27 0,181 0,555 0,1
6,261 5 7 9.407 0,82 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,198 0,509 0,101
6,162 4 8 8,867 0,822 2 2,326 0,073 0,01 0,27 0,181 0,59 0,107
7,463 7 6 9,221 0,74 3 1,812 0,653 0,035 0,077 0,279 0,369 0,103
6,757 6 7 8,722 0,741 3 1,96 0,409 0,025 0,108 0,262 0,414 0,108
6,441 5 8 8,243 0,767 2 2,17 0,488 0,015 0,18 0,225 0,509 0,114
9,18 9 5 8,875 0,644 5 1,44 0,461 0,075 0,036 0,374 0,285 0,107
8,36 8 6 8.491 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,319 0,349 0,111
7,757 7 7 8,129 0,741 3 1,96 0,566 0,025 0,108 0,262 0,442 0,116
7,081 6 8 7,709 0,726 3 2,054 0,343 0,02 0,135 0,261 0,466 0,122
9,295 9 6 7,897 0,652 5 1,598 0,402 0,055 0,049 0,354 0,336 0,119
8,541 8 7 7,546 0,685 4 1,812 0,461 0,035 0,077 0,312 0,398 0,124
8,081 7 8 7,219 0,726 3 2,054 0,505 0,02 0,135 0,261 0,496 0,13
9,473 9 7 7,069 0,662 5 1,751 0,338 0,04 0,068 0,334 0,395 0,132
8,721 8 8 6,752 0,665 4 1,881 0,425 0,03 0,09 0,32 0,43 0,138
9,721 9 8 6,354 0,665 4 1,881 0,546 0,03 0,09 0,32 0,455 0,146

1 1,205 0,586 1,166 7 0,829 0,308 6,162 4 8 1,185 0,822 1 2,326 0,659 0,01 0,27 0,692 0,857 0,593
6,946 6 7 1,184 0,776 3 2,054 0,343 0,02 0,135 0,723 0,821 0,594
7,162 5 8 1,112 0,822 2 2,326 0,327 0,01 0,27 0,692 0,896 0,62
8,36 8 6 1,158 0,692 4 1,695 0,517 0,045 0,06 0,775 0,779 0,603
7,757 7 7 1,102 0,741 3 1,96 0,566 0,025 0,108 0,754 0,828 0,624
7,441 6 8 1,05 0,767 2 2,17 0,654 0,015 0,18 0,745 0,866 0,645
9,324 9 6 1,079 0,672 4 1,645 0,655 0,05 0,054 0,789 0,802 0,633
8,631 8 7 1,037 0,711 4 1,881 0,425 0,03 0,09 0,778 0,836 0,65
8,081 7 8 0,989 0,726 3 2,054 0,505 0,02 0,135 0,781 0,86 0,672
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9,473 9 7 0,975 0,662 4 1,751 0,609 0,04 0,068 0,815 0,832 0,678
8,865 8 8 0,94 0,693 4 1,96 0,381 0,025 0,108 0,807 0,86 0,694
9,721 9 8 0,891 0,665 4 1,881 0,546 0,03 0,09 0,828 0,868 0,719

2 0,501 0,999 13 0,501 6 0,954 0,883 8,324 4 8 0,501 0,911 1 2,576 0,23 0,005 0,541 0,999 0,9997 0,9987
9,324 5 8 0,501 0,911 1 2,576 0,429 0,005 0,541 0,999 0,9999 0,9989
8,162 6 8 0,501 0,822 2 2,326 0,502 0,01 0,27 0,9995 0,9997 0,9992
9,324 9 6 0,501 0,672 4 1,645 0,655 0,05 0,054 0,999 0,999 0,999
8,757 8 7 0,501 0,741 3 1,96 0,688 0,025 0,108 0,9995 0,9996 0,999
9,162 7 8 0,501 0,822 2 2,326 0,635 0,01 0,27 0,9995 0,9999 0,9994
9,631 9 7 0,501 0,711 3 1,881 0,83 0,03 0,09 0,9996 0,9998 0,9994
9,441 8 8 0,5 0,767 3 2,17 0,547 0,015 0,18 0,9997 0,9999 0,9996
10,081 9 8 0,5 0,726 3 2,054 0,73 0,02 0,135 0,9998 0,9999 0,9997
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SBM, 2001.

BROH, R. A. Managing quality for higher profits. New York: McGraw-Hill,

1974.

CASELLA, G.; BERGER, R. L. Inferência Estat́ıstica. São Paulo: Cengage

Learning, 2010

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Controle Esta-

t́ıstico da Qualidade. São Paulo: Atlas,2004
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