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Resumo: Os gráficos de controle estatísticos permintem identificar problemas em processo 
industriais através de informações de amostras recentes. A elaboração deste gráficos 
geralmente é feita manualmente ou computacionalmente através de programas como o 
Statistica e o Excel ambos software proprietarios. Este trabalho apresenta o programa livre 
Gnu Octave  como uma opção para elaboração destes tipos de gráficos tanto para área 
academica como para o uso em pequenas e médias empresas.  
Palavras-chave: Controle de Qualidade; Gráfico de Controle Estatístico X ; Gráfico de 
Controle Estatístico R; Software Livre; Gnu Octave. 

1. Introdução 
A qualidade é uma variável competitiva fundamental para as empresas na atualidade. 

A manutenção dos níveis de qualidade requer a instituição de estratégias de controle e 
acompanhamento. O controle estatístico da qualidade é uma técnica que é fundamental no 
monitoramento de dispositivos laboratoriais e dos equipamentos de processo. 

O controle estatístico pressupõe  o estabelecimento de normas de controle que são 
gráficos da média e da dispersão do requisito de qualidade. 

A utilização de gráficos de controle estatístico de qualidade é uma maneira simples e 
eficiente para o monitoramento da estabilidade de um procedimento analítico e para 
verificações intermediárias, realizadas para manutenção da confiança no status de calibração 
de equipamentos de medição, a partir do momento em que as rotinas do processo já estejam 
definidas.  Também permite a determinação de critérios de aceitação do desempenho dos 
equipamentos ou da técnica analítica empregada, outro requisito da norma (ABNT, 2001). 

A cada medição, compara-se o resultado obtido com limites de controle de qualidade: 
medições fora dos limites indicam a presença de causas especiais de variabilidade, anômalas 
ao processo, que prejudicam a qualidade do produto manufaturado. Uma vez identificadas as 
causas especiais, pode-se atuar sobre elas, melhorando continuamente a qualidade do produto. 
Os gráficos de controle de qualidade permitem a redução sistemática da variabilidade nas 
características de qualidade (CQ) do produto, representadas pelas variáveis monitoradas nos 
gráficos. Assim, melhora-se a qualidade intrínseca, a produtividade, a confiabilidade e o custo 
do que está sendo produzido (Michel, 2002). 

Um aspecto importante da construção de gráficos de controle de qualidade é a 
definição dos limites de qualidade de aceitação para a variabilidade dos resultados obtidos. 
Pode-se definir estes limites através da experiência e conhecimento prévio do sistema ou a 
partir de critérios obtidos em normas ou especificações. Também pode-se utilizar parâmetros 
estatísticos e definir os limites de qualidade a partir de um determinado número de medições e 
utilizar três desvios padrão como os limites. 

Gráficos de controle estatístico da qualidade podem ser gerados manualmente (ainda 
muito usado) ou computacionalmente.  

Para a construção dos gráficos de controle de qualidade geralmente é utilizado o 
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software proprietário Statistica, utilizando a opção "Quality Control" e gráfico para variáveis 
tipo "Moving Average - MA", e o Excel que não apresenta uma ferramenta especifica para 
gerar estes tipos de gráficos sendo necessário a substituição de formulas e geralmente a 
repetição de planilhas para cada entrada de dados.  

Existem disponíveis, atualmente, excelentes programas de livre distribuição e/ou de 
distribuição gratuita e de código fonte aberto, para a realização das mais diversas atividades 
de pesquisa, de ensino ou mesmo de produtividade. Esses programas são desenvolvidos por 
milhares de pessoas no mundo inteiro e tornam–se cada vez mais interessantes para a 
comunidade científica e ao público em geral. A utilização de tais ferramentas computacionais 
ainda é muito modesta em vários segmentos da comunidade científica brasileira.  

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o software Livre Gnu Octave 
como uma alternativa computacional para elaboração de gráficos de controle de qualidade e 
compara-lo com os software proprietários, que pode ser usada tanto na área acadêmica como 
também para pequenas e medias empresas. 

 

2. Gnu Octave 
O Octave é um software livre, escrito por vários colaboradores e gerenciado por Eaton 

(1997). Originalmente concebido como livro texto para estudantes de graduação de 
engenharia química para a resolução de equações químicas complexas; inicialmente foi escrita 
por James B. Rawlings da University of Wisconsin-Madison e John G. Ekerdt of the 
University of Texas. O Octave é um programa de linguagem aberta, logo, muitas pessoas 
contribuem com sentenças de comando que são adicionados às versões em fase de teste, essas 
contribuições estão disponíveis no site da GNU Octave. 

 O software está disponível sob os termos da Licença Pública Geral do Gnu (GPL) 
(Free Software Foundation, 1991). 

O programa possui uma interface por linha de comandos para a solução numérica de 
problemas lineares e/ou não lineares e para implementar outros experimentos numéricos 
usando uma linguagem que é compatível com o programa proprietário  Matlab. O Matlab foi 
desenvolvido no início da década de 80 por Cleve Moler, no Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade do Novo México, EUA. Ambos Matlab e Octave são software 
interativos de alta performance voltado para o cálculo numérico. Fazem análise numérica, 
cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos em ambiente fácil de 
usar, onde problemas e soluções são expressos somente como eles são escritos 
matematicamente, ao contrário da programação tradicional, os elementos básicos de 
informação é uma matriz que não requer dimensionamento.  

Toda a parte gráfica do Octave é feita pelo programa Gnuplot (Williams, 2001). É 
possível gerar gráficos bidimensionais e alguns tipos de gráficos tridimensionais. O Gnuplot 
funciona como uma ferramenta subjacente. Muitos outros recursos gráficos podem ser obtidos 
no Octave, incluindo animações. 

O Octave possui muitas ferramentas para a solução numérica de problemas comuns de 
álgebra linear, para a determinação de raízes de equações, polinômios e integração de 
equações diferenciais e equações diferencias algébricas. 

Programas como o Octave são usados freqüentemente no lugar de linguagens de 
programação científica como o C ou Fortran, por já trazerem embutidas muitas ferramentas 
numéricas e permitirem a visualização gráfica dos resultados de forma mais fácil, além da já 
citada facilidade de entrada e saída de dados que não requerem dimensionamento, nem 
reserva de espaço na memória. 

Uma das vantagens do Octave e que ele tem versões tanto para os sistemas Linux 
como para o Windows. 
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FIGURA 1- Área de trabalho do Octave e gráfico gerado pelo Gnuplot. 

 
3. Gráfico de Controle por Variável 

Este tipo de gráfico é amplamente utilizado quando se pretende avaliar grandezas 
mensuráveis, como  diâmetro, peso e comprimento, por exemplo. Os gráficos de variáveis 
podem ser considerados como a mais típica das aplicações do controle estatístico do processo, 
e um dos principais atributos é a precisão das informações fornecidas. 

Os gráficos de controle estatístico são formados por três linhas paralelas ao eixo das 
abscissas. A intermediária é chamada de linha média (LM). As outras duas são chamadas 
limites de controle. A região compreendida entre os limites de controle é chamada de zona de 
controle. As regiões abaixo do limite inferior de controle (LIC) e acima do limite superior de 
controle (LSC) são denominados zonas de ação.  

A forma geral de um gráfico de controle estatístico é mostrada na Figura 2, a seguir. 
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FIGURA 2 – Gráfico de Controle 

Diz-se que um processo está “sob controle“ quando nenhum ponto correspondente a 
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uma medida está fora da zona de controle. 
 

3.1- Gráfico de Controle de Média ( X ) e de Amplitude (R) 
É utilizado para representar os valores resultantes de medições, que devem ser 

efetuadas periodicamente ( p. ex. de hora em hora, a cada vinte minutos, etc). As etapas para 
elaboração são dadas a seguir. 

Para  a construção do gráfico de controle  da média ( X ) e de amplitude (R), tem-se os 
seguintes passos: 

1- Fixar o tamanho das amostras (n), e o número de amostras (k).  
2- Para cada amostra calcular média aritmética: 

n

X
x

n

i
i

j

∑
== 1                          j =1, 2,....,k 

(1) 

3-Para cada amostra calcular amplitude: 

minmax jjj XXR −=  (2) 

4- Calcular a média das médias: 

k

x
x

k

j
i

j

∑
== 1                      

(3) 

5- Calcular média das amplitudes: 

k

R
R

k

j
i∑

== 1                      
(4) 

6- Determinar os limites de controle para o gráfico da média: 
a-Limite superior de controle: 

RAxLSC x 2+=  (5) 

b-Linha média: 

xLM x =  (6) 

c-Limite inferior de controle: 

RAxLSCx 2−=  (7) 
7- Determinar os limites de controle para o gráfico da média: 

a-Limite superior de controle: 

RDLSCR .4=  (8) 

b-Linha média: 

RLM R =  (9) 

c-Limite inferior de controle: 
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RDLSCR .3=  (10) 

As constantes A2, D3 e D4 elaboradas por Grant e Leavenworth(1964) que facilitam os 
cálculos dos limites. 

 
4. Problema Proposto 

A carga axial de uma lata de alumínio é o peso máximo que seus lados podem 
suportar. É importante termos uma carga axial bastante elevada a fim de que a lata não sofra 
deformação quando a tampa é colocada no lugar sob pressão. O dados amostrais da Tabela 1 
provêm de uma população de altas com 0,0109 polegadas (0,0277cm) de espessura.  

TABELA 1- Cargas Axiais (lb) de latas de Alumínio 
Dia 

1 270 273 258 204 254 228 282
2 278 201 264 265 223 274 230
3 250 275 281 271 263 277 275
4 278 260 262 273 274 286 236
5 290 286 278 283 262 277 295
6 274 272 265 275 263 251 289
7 242 284 241 276 200 278 283
8 269 282 267 282 272 277 261
9 257 278 295 270 268 286 262

10 272 268 283 256 206 277 252
11 265 263 281 268 280 289 283
12 263 273 209 259 287 269 277
13 234 282 276 272 257 267 204
14 270 285 273 269 284 276 286
15 273 289 263 270 279 206 270
16 270 268 218 251 252 284 278
17 277 208 271 208 280 269 270
18 294 292 289 290 215 284 283
19 279 275 223 220 281 268 272
20 268 279 217 259 291 291 281
21 230 276 225 282 276 289 288
22 268 242 283 277 285 293 248
23 278 285 292 282 287 277 266
24 268 273 270 256 297 280 256
25 262 268 262 293 290 274 292

Carga Axial (lb)

 
Fonte: Triola, 1999. 

Para a elaboração dos gráficos de controle deste problema foi desenvolvido um  
programa para gerar gráficos estatísticos de qualidade do tipo X  e R, utilizando as equações 
apresentadas no tópico 3.1. 

 

5. Resultados e Discussões 
O programa é dividido em dois arquivos, o primeiro o arquivo data2 no qual são 

alocados na forma de matriz os dados da Tabela 1, o segundo arquivo cepprog33 é o 
programa gerador dos gráficos. A Figura 3 apresenta a interface com o usuário enquanto a 
Figura 4 mostra o arquivo de dados data1. As Figuras 5 e 6 são os resultados gerados pelo 
programa desenvolvido.  
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FIGURA 3 – Resultados gerados pelo Octave na área de trabalho. 

 
FIGURA 4 – Arquivo data1 dados da Tabela 1. 
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FIGURA 5 – Gráfico de Controle X gerado pelo Octave. 
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FIGURA 6 – Gráfico de Controle R gerado pelo Octave. 

 
A Figura 7 mostra a média dos dados da Tabela 1 no Statistica 5.0, e a Figura 8 é o 

gráfico gerado no Statistica. 
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FIGURA 6 – Médias das amostras da Tabela 1 no Statistica 5.0. 
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FIGURA 7 – Gráfico de Controle X gerado pelo Statistica 5.11. 

 

Neste trabalho foi realizado uma análise entre o software livre Octave  e os software 
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proprietários Statistica 5.0 e Excel. Os arquivos, data2 e cepprog33 têm respectivamente 1KB 
e 3KB, enquanto um arquivo capaz de armazenar a Tabela 1 no Excel possui 16KB. Os 
gráficos são gerados rapidamente e apresentam uma boa qualidade gráfica.  A interface de 
entrada de dados do Octave é mais simples de ser utilizada do que a do Statistica 5.0. Na 
utilização do Statistica é necessário entrar com as médias de cada amostra o que não acontece 
no Octave que gera os valores das médias das amostras a partir dos dados iniciais (Tabela 1). 
Existe uma diferença entre os limites de controle gerados pelo Octave e o Statistica, essa 
diferença ocorre devido a cálculos internos do Statistica, sendo que os resultados gerados no 
Octave são mais próximos dos resultados apresentados pelo Triola (1999).  

6. Conclusões 
Este trabalho propõe o uso do software livre Gnu Octave como uma ferramenta 

alternativa para elaboração de gráficos de controle de qualidade. O Gnu Octave demonstra 
alta capacidade para elaboração de programas na área de controle de qualidade. Podendo ser 
usado no meio acadêmico e também em pequenas e médias empresas como uma alternativa 
para a melhoria da qualidade.  
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