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Resumo 
O estudo da variável resistência à compressão da areia visa verificar as alterações ocorridas 
nos moldes das peças produzidas pela indústria FUNDIMISA investigando o desempenho e a 
adequação do uso tradicional dos métodos de controle estatísticos de processo em processos 
não-estacionários, e propõe discutir o uso das metodologias de série temporais para modelar 
variáveis correlacionadas. A metodologia utilizada é de Box e Jenkins que tem por principal 
objetivo identificar e estimar um modelo estatístico realizando previsões. Através do Teste de 
Kolmogorov-Smirnov verificou-se a independência dos dados e constatou-se que os dados 
obtidos são normais, uma vez que, o max criticod d< .  Observou-se que a série possui uma 
grande variabilidade sendo que o melhor modelo encontrado foi ARIMA (1,0,0). Para a 
confirmação dos modelos ARIMA utilizou-se o critério de validação MAPE. Com os valores 

observados aplicaram-se os gráficos de controle 
_

X  e S, obtendo alguns pontos fora dos 
limites de controle devido à série ser autocorrelacionada. Assim, com os resíduos dos 

modelos encontrados, foram refeitos os gráficos de controle 
_

X  e S. Assim, realizou-se uma 
ação corretiva apropriada aos dados. 
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1. Introdução 

Embora os gráficos de controle tradicionais são uma ferramenta fundamental para 
aplicações do controle estatístico de processo (CEP), suas utilizações são desafiadas por 
muitos ambientes industriais, pois não há nenhuma razão científica em usar as técnicas 
tradicionais, em virtude de induzir a conclusões errôneas e facilitar a uma falta de segurança 
de que o processo esteja sob controle estatístico com falha na identificação de variação 
sistemática do processo (MONTGOMERY, 1997). 

A pesquisa investiga o desempenho e a adequação do uso tradicional dos métodos de 
controle estatístico de processo em processos não-estacionários, e discute o uso das 
metodologias de Séries Temporais para modelar variáveis correlacionadas. 

Os dados estudados referem-se a resistência à compressão da areia base para fundição 
na Indústria FUNDIMISA. Tais dados foram coletados a cada uma hora em dois turnos e 
analisados no laboratório da própria indústria. Porém, para melhor visualização, exposição e 
exploração dos dados, fez-se uma média diária dos mesmos e em seguida uma média semanal 
expressando-as em tabelas. Além disso, o estudo consta do teste de Kolmogorov-Smirnov 
onde se pode verificar a independência dos dados. A metodologia utilizada foi de Box e 
Jenkins que identificou e estimou um modelo estatístico realizando previsões. O teste de 
Durbin-Watson foi aplicado nos valores dos resíduos para detectar a correlação serial. 
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 Utilizou-se o critério de validação MAPE encontrando um modelo ARIMA adequado 

a série em estudo. Com os valores observados aplicaram-se os gráficos de controle 
_

X  e S, 
obtendo alguns pontos fora dos limites de controle devido à série ser autocorrelacionada. 

Assim, com os resíduos do modelo encontrado, o gráfico de controle 
_

X  e S foi refeito a fim 
de realizar uma ação  corretiva apropriada aos dados. 
 

2. Controle estatístico de qualidade 
 O controle estatístico de qualidade (CEQ) é uma técnica que consiste em analisar o 
processo, estabelecer padrões, comparar desempenhos, verificar e estudar desvios, buscar e 
implementar soluções, analisar novamente o processo após as modificações, buscando a 
melhor performance de máquinas e/ou pessoas (MONTGOMERY, 1997).  

 Uma outra definição é dada por Triola (1999), que afirma que o CEQ é um método 
preventivo onde os resultados são comparados continuamente, através de dados estatísticos, 
identificando as tendências para variações significativas, e eliminando ou controlando estas 
variações com o objetivo de reduzi-las cada vez mais.  

 Hoje, processos contínuos e por batelada são extremamente freqüentes, principalmente 
(embora não exclusivamente) na indústria química e na indústria metalúrgica. Tais processos 
raramente produzem observações independentes, de modo que não podem ser monitorados 
pelos gráficos convencionais. 

 Esse problema não se restringe a processos contínuos e por batelada: processos 
discretos altamente automatizados, freqüentes hoje, também costumam produzir dados 
autocorrelacionados. É, portanto, importante, antes de iniciar o monitoramento de um 
processo, identificar se ele produz observações independentes ou se é autocorrelacionado, 
pois um gráfico de controle inadequado, que produza alarmes falsos em excesso, , acabará 
descartado, ou pior, mantido apenas para cumprir alguma exigência formal; os alarmes são 
simplesmente ignorados pelo pessoal envolvido com o processo (COSTA, EPPRECHT, 
CARPINETTI, 2004). 

 Os gráficos de controle servem para examinar se o processo está ou não sob controle, 
ou seja, indicar se somente causas aleatórias estão atuando sobre este processo. Sintetizam um 
amplo conjunto de dados, usando métodos estatísticos para observar a variabilidade dentro do 
processo, baseado em dados de amostragem. Pode nos informar em determinado tempo como 
o processo está se comportando, se ele está dentro dos limites preestabelecidos, sinalizando, 
assim, a necessidade de procurar a causa de variação, mas não nos mostrando como eliminá-la 
(RYAN, 2000). 

 Existem vários tipos de gráficos de controle, conforme os valores característicos ou 
finalidade, podendo-se dividi-los em gráficos de controle por atributo e gráficos de controle 
por variável. 

Gráficos de controle por atributos – Existem duas grandes categorias de gráficos de 
controle para atributos: aqueles que classificam os itens em conformes ou não-conformes, 
como é o caso dos gráficos da fração defeituosa ou do número de defeituosos, e aqueles que 
consideram o número (quantidade) de não conformidades existentes, tais como os gráficos do 
número de defeitos na amostra ou por unidade.  

Gráficos de controle por variável – Não podem ser utilizadas para características de 
qualidade que não podem ser medidas, pois o controle do processo exige a monitoração da 
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média e da variabilidade das medidas. Os gráficos de controle para variáveis utilizam dados 
que podem ser medidos ou que sofrem uma variação contínua. 
 

3. Séries temporais 

 A maior parte da teoria de séries temporais lida com séries estacionárias. Por isso, a 
série deve ser trabalhada previamente através de transformações. O gráfico da série deve 
mostrar as propriedades mais importantes (tendência, sazonalidade). Se a série é 
aproximadamente estacionária, o processo gerador estacionário pode, então, ser 
adequadamente descrito pelos momentos de suas distribuições de probabilidade (BOX, 
JENKINS, REINSEL, 1994; RUSSO, RODRIGUES, CAMARGO, 2006). 

 Se uma série temporal for integrada de ordem 1 [isto é, é I(1)], suas primeiras 
diferenças serão I(0), ou seja, estacionárias.Similarmente se uma série temporal for I(d), 
depois de diferenciá-la d vezes, obtemos uma série I(0). Portanto, se tivermos de diferenciar 
uma série temporal d vezes para torná-la estacionária e então aplicarmos a ela o modelo 
ARMA (p,q), dizemos que a série temporal original é ARIMA (p,d,q), ou seja, é uma série 
temporal auto-regressiva integrada de média móvel, em que p indica o número de termos 
auto-regressivos, d, o número de vezes em que a série tem de ser diferenciada para se tornar 
estacionária e q, o número de termos de média móvel (GUJARATI, 2004). 

 O estudo dos processos estacionários pode ser feito no domínio da freqüência ou no 
domínio do tempo. O estudo no domínio da freqüência dá papel de relevo aos conceitos de 
periodograma e de densidade espectral; o domínio no tempo atribui papel predominante às 
funções autocovariância e autocorrelação (BELTRÃO, 1991; RUSSO, RODRIGUES, 
CAMARGO, 2006). 

 A autocorrelação tem sido reconhecida como um fenômeno natural nas indústrias onde 
parâmetros como temperatura e pressão variam lentamente para a taxa ao qual eles são 
medidos. Somente em recentes estudos a autocorrelação tem se tornado assunto nas 
aplicações de SPC, particularmente em setores industriais onde a autocorrelação é vista como 
um problema que resulta em alarmes falsos nos gráficos de controle (RODRIGUEZ, 1994). 

 O termo autocorrelação pode ser definido como “correlação entre membros de séries 
de observações ordenadas no tempo ( como em uma série temporal) ou no espaço ( dados de 
corte)”. No contexto de regressão, o modelo clássico de regressão linear supõe que não existe 
tal autocorrelação nas perturbações iu . Simbolicamente, 

           ( ) 0i jE u u =                                   i j≠  

 O modelo clássico supõe que o termo de perturbação referente a uma observação 
qualquer não é influenciado pelo termo de perturbação referente a uma outra observação 
qualquer (GUJARATI, 2004). 

 

4. Metodologia de Box e Jenkins (BJ)  
 O objetivo da metodologia de Box e Jenkins é identificar e estimar um modelo 
estatístico que possa ser interpretado como tendo gerado s dados amostrais. Se esse modelo 
estimado será usado para previsão, devemos supor que as características deste modelo são 
constantes no tempo, e particularmente no período futuro. Assim, a razão simples de se 
necessitar de dados estacionários é que qualquer modelo que é inferido a partir desses dados 
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pode ser interpretado como estacionário ou estável, fornecendo assim uma base válida para a 
previsão (GUJARATI, 2004). 

 Ao aplicarmos a metodologia de Box e Jenkins a uma série o primeiro passo consiste 
em descobrir qual entre as várias versões do modelo ARIMA descreve o comportamento da 
série, essa etapa é denominada de identificação. O segundo passo consiste em estimar os 
parâmetros do modelo identificado: os parâmetros φ  se houver um comportamento auto-
regressivo, os parâmetros �  se houver o filtro de médias móveis e a variância do ruído branco 

2
�
� . Essa etapa é chamada estimação. A seguinte etapa é a verificação, que tem como função 
avaliar se o processo de estimação foi bem-sucedido. Se a conclusão for negativa, repete-se o 
procedimento a partir da etapa de identificação com o objetivo de encontrar uma 
especificação de modelo mais adequada. No momento que se obtém um modelo satisfatório, 
passa-se para a última etapa da metodologia, previsão, que é o foco primordial da 
metodologia de Box e Jenkins (VASCONCELLOS, 2000). 

 

5. Teste de Durbin-Watson 
 O mais célebre teste para detectar a correlação serial foi desenvolvido pelos 
estatísticos Durbin e Watson. É popularmente conhecido como estatística d de Durbin-
Watson, definida como: 
 
 
 
Que é simplesmente a razão entre a soma das diferenças ao quadrado nos sucessivos resíduos 
e a SQR (soma de quadrados dos resíduos). Note que, no numerador da estatística d , o 
número de observações é 1n , pois se perde uma observação quando se calculam as 
sucessivas diferenças (GUJARATI, 2004). 
 Uma grande vantagem da estatística d é que ela se baseia nos resíduos estimados, que 
são calculados rotineiramente na análise de regressão. Por causa dessa vantagem, é agora 
comum informar o d de Durbin-Watson juntamente com as estatísticas sumárias, tais como 
R2, R2 ajustado, razões t etc. Embora seja agora usada rotineiramente, é importante observar 
as hipóteses que fundamentam a estatística d: 
1. O modelo de regressão inclui um termo de intercepto. Se tal termo não estiver presente, 
como no caso da regressão que passa pela origem, é importante rodar novamente a regressão 
incluindo o termo de intercepto para obter a SQR. 
2. As variáveis explicativas, os Xs, são não-estocásticas, ou fixadas em amostragem repetida. 
3.As perturbações tu  são geradas pelo esquema auto-regressivo de primeira ordem: 

ttt uu ερ += −1 . 
4. O modelo de regressão não inclui valores defasados da variável dependente como uma das 
variáveis explicativas. Assim, o teste não é aplicável a modelos do seguinte tipo: 

titktkttt uYXXXY ++++++= −γββββ ...33221  
em que 1−tY  é o valor de Y  defasado em um período. Tais modelos são conhecidos como 
modelos auto-regressivos. 
5 .Não há observações que estejam faltando nos dados. (GURAJATI, 2004) 
Método 
I - Detecção da presença de autocorrelação positiva 
a) Hipóteses:     H0: ρ = 0               H1: ρ > 0 
b) Regra de Decisão:  
Se  SDD ,α>   , não rejeitar H0 
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Se  SDD ,α<  , rejeitar H0 

Se SDD ,α≤  , o teste não é conclusivo 
II - Detecção da presença de autocorrelação negativa: 
a) Hipóteses:    H0: ρ = 0               H1: ρ < 0 
b) Regra de Decisão: Mesma regra do item I, considerando a Estatística de teste 

D4D1 =  
III - Detecção da presença de autocorrelação (negativa ou positiva): 
a) Hipóteses:     H0: ρ = 0               H1: ρ ≠ 0 
b) Regra de Decisão: Realizar simultaneamente os testes dos itens I e II, ao nível de 
significância 2α. 

 
6. Autocorrelação 
 Quando o teste de Durbin-Watson indicar a presença de autocorrelação, há duas 
abordagens para se tratar com o problema. Se a autocorrelação estiver presente devido à 
omissão de uma variável regressora, e se esta variável puder ser identificada e incluída no 
modelo, a autocorrelação provavelmente será eliminada. No entanto, se o problema da 
autocorrelação não puder ser resolvido por meio da inclusão de novas variáveis, então deve 
ser adotado outro tipo de modelo, o qual incorpora a estrutura de autocorrelação.  
 A autocorrelação é potencialmente um sério problema. Portanto, medidas corretivas 
são seguramente necessárias. É claro que, antes de fazermos qualquer coisa, é essencial 
verificarmos se existe autocorrelação em uma dada situação (GUJARATI, 2004). 
 Lembre-se que a hipótese do modelo clássico de ausência de autocorrelação se refere 
às perturbações da população tu , que não podem ser observadas diretamente. O que temos em 
seu lugar são suas proxies, os resíduos tû , que podem ser obtidos pelo método usual dos 
MQO. Embora tû  não sejam a mesma coisa que tu , muitas vezes um exame visual dos sû  
nos fornece alguma pista sobre a possível presença de autocorrelação  nos us . Na verdade, 
um exame visual de ( tû  ou tû ) pode nos fornecer informações úteis não somente sobre 
autocorrelação, mas também sobre heteroscedasticidade, inadequação do modelo, ou viés de 
especificação. 
 Há vários meios de examinar os resíduos. Podemos simplesmente representá-los 
graficamente em relação ao tempo, a representação gráfica da seqüência temporal 
(GUJARATI, 2004). 
 
7. Resultados 
 Os dados referentes a variável resistência à compressão da areia foram obtidos na 
Indústria FUNDIMISA. Os dados foram coletados para análise no laboratório da própria 
indústria em dois turnos e estão relacionados ao período de março a dezembro de 2004. Os 
valores foram organizados em planilhas, realizou-se então, a análise exploratória dos mesmos. 
 Através do teste de Kolmogorov-Smirnov verificou-se a normalidade dos dados, uma 
vez que, o máxd  da variável resistência à compressão é igual a 0,06051, enquanto  o crítiicod  é  
de 0,0884. Dessa forma, conclui-se que os dados são normais. 
 
 Análise dos modelos de séries temporais 

Análise gráfica 

 Para que haja uma melhor visualização e compreensão do comportamento dos dados, 
o gráfico abaixo descreve o comportamento da média dos dados referente a resistência à 
compressão. 
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 No gráfico da figura 1 observa-se a distribuição da série onde se constata grande 
variabilidade, permanecendo numa faixa de 14,56 L/POL2  a 20,15 L/POL2. 
 
Análise dos dados na metodologia Box e Jenkins 
Identificação da estrutura do modelo 
 Analisando os valores da série (figura 1) observou-se que se trata de uma série não-
estacionária, precisando diferenciá-la para torná-la estacionária. 
Obtenção dos valores da ordem (p,d,q) 
 Para se obter a ordem (p,d,q) , a análise foi efetuada através das funções de 
autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) da série.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percebe-se através das figuras 2 e 3 que os coeficientes da ACF e da PACF não 
diminuem rapidamente para zero quando o valor “k” (lags) aumenta. Observa-se também que 
vários “lags” ultrapassam os níveis de controle. 
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Figura 1 – Gráfico representativo da série 
resistência à compressão 

FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 30 +,145 ,0605
 29 +,122 ,0606
 28 +,138 ,0607
 27 +,162 ,0609
 26 +,167 ,0610
 25 +,150 ,0612
 24 +,161 ,0613
 23 +,216 ,0615
 22 +,274 ,0616
 21 +,304 ,0618
 20 +,278 ,0619
 19 +,236 ,0620
 18 +,261 ,0622
 17 +,294 ,0623
 16 +,309 ,0625
 15 +,299 ,0626
 14 +,307 ,0627
 13 +,220 ,0629
 12 +,224 ,0630
 11 +,228 ,0632
 10 +,252 ,0633
  9 +,229 ,0634
  8 +,297 ,0636
  7 +,302 ,0637
  6 +,336 ,0639
  5 +,344 ,0640
  4 +,385 ,0641
  3 +,434 ,0643
  2 +,540 ,0644
  1 +,675 ,0645
Lag Corr. S.E.

0
673,6 0,000
667,9 0,000
663,8 0,000
658,6 0,000
651,5 0,000
644,1 0,000
638,1 0,000
631,2 0,000
618,8 0,000
599,0 0,000
574,7 0,000
554,5 0,000
540,1 0,000
522,5 0,000
500,3 0,000
475,7 0,000
453,0 0,000
429,0 0,000
416,7 0,000
404,1 0,000
391,1 0,000
375,3 0,000
362,2 0,000
340,4 0,000
317,9 0,000
290,2 0,000
261,3 0,000
225,3 0,000
179,7 0,000
109,5 0,000
  Q p

 

Função de Autocorrelação Parcial
Resistência à Compressão

(Standard errors assume AR order of k-1)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 35 -,044 ,0650
 34 -,019 ,0650
 33 +,067 ,0650
 32 -,011 ,0650
 31 -,097 ,0650
 30 +,064 ,0650
 29 -,006 ,0650
 28 -,078 ,0650
 27 -,001 ,0650
 26 +,057 ,0650
 25 +,027 ,0650
 24 -,087 ,0650
 23 -,039 ,0650
 22 -,071 ,0650
 21 +,074 ,0650
 20 +,101 ,0650
 19 +,012 ,0650
 18 -,044 ,0650
 17 +,026 ,0650
 16 +,041 ,0650
 15 +,002 ,0650
 14 +,194 ,0650
 13 +,035 ,0650
 12 +,022 ,0650
 11 -,004 ,0650
 10 +,103 ,0650
  9 -,070 ,0650
  8 +,057 ,0650
  7 +,011 ,0650
  6 +,080 ,0650
  5 +,047 ,0650
  4 +,078 ,0650
  3 +,041 ,0650
  2 +,154 ,0650
  1 +,675 ,0650
Lag Corr. S.E.

 

Figura 2 – Gráfico ACF Figura 3 – Gráfico PACF 
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Estimação dos parâmetros do modelo 

Modelo ARIMA (1,0,0) 

 A análise conjunta das ACF e PACF permitiu estabelecer o seguinte modelo: ARIMA 
(1,0,0).  Após várias tentativas, este foi o melhor modelo encontrado. Os gráficos da ACF e 
da PACF foram refeitos com o modelo adequado. Após a modelagem os “lags” passaram para 
dentro dos limites de controle confirmando a remoção da autocorrelação.        

 

Análise da autocorrelação dos resíduos  

 Sabe-se que os resíduos das séries possuem limites inferior e superior igual a di = 
1,758 e ds = 1,778, respectivamente. Ao determinar um d equivalente a 2,83 pelo teste de 
Durbin-Watson, constatou-se uma ausência de correlação negativa. 

 
Verificação do modelo 
 A tabela abaixo apresenta o sumário do modelo ajustado para a série resistência à 
compressão. 

Tabela 1 - Sumário do modelo ajustado para a série 
representativa resistência à compressão. 
 

 
 
 
 
 
 
Previsão 
 Previsões são extrapolações obtidas através das funções de previsão, para além do 
período no qual o modelo foi estimado. A previsão abaixo estabelece os valores futuros da 
série fazendo uma relação dos valores observados e previstos. 

 
 

Tabela 2 – Valores observados e previstos 

Previsto Observados Resíduos/Observados 
17,28 17,40 0,0067 
17,28 16,67 0,0364 
17,27 16,28 0,0608 
17,26 17,33 0,0039 
17,25 18,07 0,0451 
17,25 17,38 0,0076 
Total  0,1605 

 
 O Erro Percentual Absoluto Médio de Previsão (MAPE) é: 0,1605/6 X 100 = 2,67% 
 
Análise via gráficos de controle 

Parâmetros Estimativa Desvio Padrão 
p(1) 0,680 0,049 

constante 18 0,144 
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 Os valores observados e os resíduos dos modelos da série resistência à compressão 
foram analisados via gráficos de controle. Nota-se na figura 4 alguns pontos fora dos limites 
de controle que devem ser corrigidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 Após o gráfico ser refeito com os resíduos encontrados, a figura 5 mostra que todos os 
pontos passaram para dentro dos limites de controle com exceção de um único ponto que 
permaneceu fora dos limites de controle. 

 

8. Conclusão 

 Constatou-se através do Teste de Kolmogorov-Smirnov, que os dados obtidos são 

normais, uma vez que, o max criticod d<  .  Percebe-se, porém, que ao traçar os dados nos gráficos 

de controle é necessário considerar a autocorrelação para não resultar em alarmes falsos. Na 

análise de autocorrelação dos dados, utilizou-se também do teste Durbin-Watson determinou-se 

assim, para a série resistência à compressão d = 2,83 o que significa uma ausência de correlação 

negativa. Observou-se que a série possui uma grande variabilidade sendo que o melhor modelo 

encontrado foi ARIMA (1,0,0). Para a confirmação do modelo ARIMA utilizou-se o critério de 

validação MAPE.  

 Aplicou-se os valores observados da série nos gráficos de controle 
_

X  e S, por a série 

ser autocorrelacionada obtivemos pontos fora dos limites de controle resultando em alarmes 

falsos. Com os resíduos dos modelos encontrados foram refeitos os gráficos de controle 
_

X  e S 

aonde observa-se que todos os pontos agora encontram-se dentro dos limites de controle, o que 

significa que ao se utilizar os métodos tradicionais de gráficos de controle podem acarretar 

numa análise incorreta. Dessa forma, o trabalho realizou uma ação corretiva apropriada aos 

dados. 

X-bar and S Chart; variable:  Resis tênc ia
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X-bar and S Chart; variable:  RR
Histogram of Means

0 5 10 15 20 25 30
-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

X-bar: ,01636 (,01636); Sigma: ,79747 (,79747); n: 4,9167

5 10 15 20 25 30 35 40 45

-1,6753

,01636

1,7081

Histogram of Std.Devs

0 5 10 15 20 25 30
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Std.Dv.: ,74865 (,74865); Sigma: ,27360 (,27476); n: 4,9167

5 10 15 20 25 30 35 40 45

0,0000

,63629

2,0785

 

Figura 4 – Gráfico de controle das 
observações reais da série 

Figura 5 – Gráfico de controle dos 
resíduos do modelo da série 
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