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RESUMO 
O objetivo deste estudo de caso é mostrar como os modelos de função de transferência são 
apropriados para avaliar a estabilidade sobre o tempo de um sistema produtivo, explorando 
a habilidade deste modelo para identificar as causas assinaláveis de variação e para modelar 
relacionamentos dinâmicos entre entradas e saídas do processo. Com este estudo pode-se 
mostrar que os gráficos de controle nem sempre são apropriadas por causa da 
autocorrelação nos dados. A metodologia utilizada foi a seguinte: primeiramente, identifica-
se o modelo dos dados e depois traça-se os residuais da predição em uma gráfico de 
controle. Avaliou-se também, o momento constante para cada série para determinar se a 
freqüência de amostragem estava correta. Os resultados permitem estabelecer a freqüência 
de amostragem correta para cada uma das séries e detectar quando estão fora dos limites de 
controle estatístico. 
Palavras-chave: Gráficos de Controle; Função de Transferência 
 
1. Introdução 

Muitos modelos têm sido propostos para monitorar processos autocorrelacionados. 
Alwan e Roberts (1998) sugerem o uso dos residuais dos modelos ARIMA na construção dos 
gráficos de controles. Montgomery e Mastrangelo (1991) usaram os modelos EWMA onde os 
limites de controle são adaptáveis a natureza do processo e são determinados pela estimativa 
amortecida do processo de variabilidade. Lu e Reynolds (1999) investigaram o estado 
constante nos modelos EWMA, CUSUM e Gráficos de Controle de Shewhart para dados 
autocorrelacionados modelados por um processo autoregressivo de ordem um (1), adicionado 
do termo do erro aleatório. 

Segundo West (2002) o problema com todos esses modelos de controle é que a 
estimativa do processo da variância é sensível a valores aberrantes. Se as causas assinaláveis 
estiverem presentes nos dados usados para encontrar o modelo, o modelo pode ser 
identificado incorretamente e os estimadores dos parâmetros do modelo podem ser errôneos, 
resultando limites de controle incorretos, TESTIK, 2005. 

Para justificar o uso desses métodos, pesquisadores têm sugerido que os dados não 
devem ser autocorrelacionados, e esses métodos são necessários para assegurar que as 
estimativas dos parâmetros sejam independentes, ou seja, “livres de contaminações” vindas 
das causas assinaláveis de variação. 

Assim, o estudo visa investigar o desempenho e a adequação do uso tradicional dos 
métodos de controle estatístico de processo em processos não-estacionários, e discutir o uso 
dos modelos de função de transferência para identificar os distúrbios ocasionados na série em 
estudo.  

 
2. O modelo 
2.1. Controle estatístico de qualidade  

Segundo Woodall et al (2004), o CEQ é uma técnica que consiste em analisar o 
processo, estabelecer padrões, comparar desempenhos, verificar e estudar desvios, buscar e 
implementar soluções, buscando a melhor performance de máquinas e/ou pessoas.  
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Para entender melhor a técnica do CEQ, é necessário ter-se em mente que a qualidade 
de um produto fabricado por um processo esteja inevitavelmente sujeita à variação, e quando 
essas variações são significantes em relação às especificações, corre-se o risco de se ter 
produtos não conformes, isto é, que não atendem às especificações. A eliminação de causas 
especiais exige uma ação local, que pode ser tomada por pessoas próximas ao processo. Já as 
causas comuns exigem ações sobre o sistema de trabalho, que somente podem ser tomadas 
pela administração, visto que o processo é em si consistente, mas, mesmo assim, incapaz de 
atender às especificações (MONTGOMERY, 1997). 

Foi W. A. Shewhart (1931) que introduziu os gráficos de controle em 1924, com a 
intenção de eliminar variações, diferenciando-as entre as causas comuns e causas especiais. 
 
2.2. Modelos de função de transferência 

Os modelos Box e Jenkins univariados permitem fazer a análise - descrição e previsão 
- de uma série temporal através do conhecimento exclusivo dos seus valores. Contrariamente, 
aos demais modelos que são modelos não causais: em cada momento a série é apenas 
explicada por valores da própria série anteriores a esse momento. A existência de fenômenos 
aleatórios relacionados entre si conduz ao tratamento simultâneo das correspondentes séries 
temporais de forma que a informação contida em cada uma possa se beneficiar desse 
relacionamento e, portanto, melhorar e enriquecer o estudo desses fenômenos (BOX E 
JENKINS, 1974). 

Segundo Al-Alwadhi (2005) o objetivo do modelo de função de transferência é 
encontrar a combinação linear entre duas ou mais séries através de um modelo estocástico 
com o menor erro médio quadrático. O modelo de função de transferência de Box e Jenkins 
(1974) descreve a qualidade da característica observada tZ , como uma função de três fontes 

de variabilidade: 
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O primeiro termo da equação (1), btxBv −)( , é um termo dinâmico de entrada e 

representa uma função impulso, ...)( 2
210 +++= BvBvvBv  aplicado na entrada btx −  com 

uma defazagem de b períodos. Se existir uma relação dinâmica entre a entrada e a série 
temporal de saída, entâo pode-se modelaros valores resultando numa redução considerável da 
variância inexplicada. 

O segundo termo, tI
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, é o termo da intervenção e indentifica os períodos no 

tempo quando causas assinaláveis estão presentes no processo. tI  é uma variável indicadora 

com valor zero quando o processo não é perturbado e com valor um quando um distúrbio está 
presente no processo. Exemplos de desenvolvimento da função de transferência encontra-se 
em Box, Jenkins e Reinsel (1994) e em Reinsel (1994) encontra-se detalhes do uso do termo 
de intervenção. 
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A equação (1) pode ser estimada, e terá um 2R , o qual (a menos que tZ  seja 

correlacionado com as variáveis independentes) será menor do que 1. A equação pode ser 
usada para prever tZ .  

Similarmente, o procedimento da construção dos modelos de função de transferência 
envolvem a identificação, a estimação, a verificação e a previsão. Uma vez obtido o modelo 
de função de transferência preliminar, calcula-se o ruido estimado da série ta  e identifica-se o 

modelo apropriado pela análise das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial 
(FACP) para a variável independente tx , como também a variável dependente tZ , em um 

esforço para especificar o lag polinômios )(Bv , )(Bω , )(Bφ , e )(Bθ  (BOX E JENKINS, 
1976; AL-AWADHI, 2005).  
 
3. Aplicação dos modelos de função de transferência  

As variáveis usadas nesse estudo foram o controle da gramatura (DENIER) (variável 
contínua) e o número de não conformidade na seção de tecelagem (variável discreta), na 
Industria Têxtil Oeste Ltda. , no período de janeiro de 2006 (dados diários). 

É conhecido por Russo (2002) que a variabilidade no fio do tecido ocasiona variação 
no tecido, ou seja a largura do tecido depende da gramatura do fio de polipropileno. Se a 
gramatura não estiver dentro das especificações, dois ou  três dia após ter-se-á problemas com 
a largura do tecido no setor de tecelagem, devido a defasagem de tempo para o fio chegar no 
setor de tecelagem. 

Uma inspeção da figura 1 mostra a série diária do DENIER, que está distribuída 
aleatoriamente sobre o período de tempo. Observa-se que a série exibe um comportamento 
não estacionário, entretanto, podendo ser modelado como ttt aZ += µ , onde tµ  é a 

componente da tendência e ta  é a componente estocástica com média zero e variância 2
aσ .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 1 – Série diária – DENIER da fita de polipropileno 
 
 
 Ao verificar-se o comportamento do processo produtivo, vê-se pela figura 2 as 
condições de controle, através dos gráficos de controle X   e R para os dados originais, onde 
seis valores caíram fora dos limites de controle, indicando que se pode ter um problema no 
processo nestes pontos. 
  
 

Plot of variable: DENIER
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Figura 2 – Gráficos X  e R para os dados observados 
 
Justifica-se, então fazer um estudo da autocorrelação dos dados, para depois ajustá-los 

novamente e verificar se o problema dos pontos fora dos limites era por causa da sistemática 
ou das causas comuns e não por causa de ocorrência de causas especiais. Através dos gráficos 
da ACF e da PACF expostos nas figuras 3 e 4, vê-se que os dados são autocorrelacionados, 
pois temos “lags” fora dos limites de controle, confirmando a autocorrelação da série. 

A interpretação dos gráficos de controle fica distorcida por causa da presença da 
autocorrelação nos dados, sendo incorreto a aplicação dessas técnicas neste contexto, podendo 
resultar numa alta taxa de falsos alarmes e baixa detecção de mudanças no processo. Assim, 
antes dos gráficos de controle serem usados, a estacionariedade e a independência dos dados 
devem estar assegurados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 – ACF para os dados observados    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – PACF para os dados observados 
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Autocorrelation Function
DENIER

(Standard errors  are white-noise estimates)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 30 -,039 ,0822
 29 -,045 ,0827
 28 -,095 ,0833
 27 +,025 ,0838
 26 +,010 ,0844
 25 -,115 ,0849
 24 +,057 ,0855
 23 +,055 ,0860
 22 -,033 ,0865
 21 -,085 ,0871
 20 -,002 ,0876
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Partial Autocorrelation Function
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(Standard errors assume AR order of k-1)
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Os dados foram modelados através da metodologia de Box e Jenkins o que assegurou 

a independência das observações. O melhor modelo encontrado foi um AR(1,0,1), o critério 
de validação usado foi o MAPE com 1,25%. O coeficiente de correlação foi de 0,631. 

Outra maneira de validar o modelo é através dos gráficos residuais do modelo. Através 
da figura 5 e 6 observa-se que a autocorrelação foi removida dos dados, pois se observa que 
os coeficientes não são significantemente diferentes de zero e, mostram que os dados 
definidos por tâ  são independentes de observação para observação, onde se observa que 

todos os “lags” estão dentro dos limites de controle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 5 – ACF para os dados modelados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 – PACF para os dados modelados 
 
Agora, se verifica o processo produtivo. Com os resíduos encontrados no modelo foi 

aplicado aos gráficos de controle de Shewhart. A figura 7 mostra as condições de controle 
para as observações reais, utilizando-se os resíduos do modelo AR(1,0,1), onde indica que os 
valores residuais estão praticamente dentro dos limites de controle para a média. Somente um 
ponto encontra-se fora dos limites de controle. De acordo com investigações, o problema 
estava nas primeiras observações, as quais foram ignoradas, a condição de normalidade foi 
verificada e os gráficos de controle X  e R foram refeitos. O ponto está fora dos limites por 
causa da sistemática ou das causas comuns e não por causa de ocorrências de causas 
especiais. 
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DENIER  : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)
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Figura 7 - Gráficos da X  e da R para os dados observados 
 
Se compararmos os gráficos de controle par a a média dos dados modelados (Figura 7) 

com os gráficos de controle da média dos dados reais (Figura 2), mostra-se que os pontos tem 
um comportamento similares entres seus vizinhos, os pontos são distribuídos aleatoriamente 
em volta da linha central (Figura 7). Assim, pode-se concluir que a autocorrelação foi 
removida. 

Quando os valores residuais são usados, vê-se claramente quais os pontos observados 
estão fora dos limites de controle. Os outros pontos aparecem por serem temporários, e depois 
da modelagem, o sistema de controle se reestabelece. Isto pode ter ocorrido por uma 
disfunção momentânea,ou tal como uma variação brusca n a gramatura do fio, o qual causou 
anormalidade nos dados. A vantagem desse método é que não se corre o risco de obter falsas 
conclusões. 

A figura 8 mostra o número diário não conformidades na largura tecido no mesmo 
período. Observa-se que a série aparentemente apresenta ser estacionária na média, não 
apresentando uma tendência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Contagem diária dos dados 
 
A média encontrada para os dados foi de 26,71, a mediana 27 e a moda 28, que nos 

indica que a série não é simétrica, seguindo uma distribuição de Poisson.. O desvio-padrão foi 
de 4,49. Com o ajuste feito através do modelo de regressão Poisson encontrou-se a equação: 

024,02887,3 += tZ . O algoritmo de Newton-Raphson convergiu na terceira iteração.  
A tabela 1 contém informações sobre a avaliação do modelo através da utilização dos 

testes de Pearson e o desvio G2, indicando que o modelo não está adequado, necessitando a 
verificação da superdispersão. 
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Tabela 1 - Critérios de avaliação do modelo 

Critérios GL – Graus de 
Liberdade 

Valores Valores/GL 

Escala da " Deviance" (2G )  58 44,47 0,7667 

Escala de Pearson (2χ ) 58 44,29 0,7636 

Verossimilhança  -175,69  

 
Ao analisar a superdispersão, encontram-se os seguintes parâmetros: 
 
Tabela 2 - Critérios de avaliação do modelo 

Critérios GL – Graus de 
Liberdade 

Valores Valores/GL 

Escala da " Deviance" (2G )  58 58 1 

Escala de Pearson (2χ ) 58 57,76 0,99 

Verossimilhança  -2584,22  

 
Após a análise da superdispersão, verifica-se pela tabela 2 que o modelo de Poisson 

encontra-se adequado. A tabela 3 encontra-se o sumário dos parâmetros do modelo. 
 
Tabeta 5 - Sumário dos parâmetros do modelo 

Critérios Estimativa Erro padrão 
Constante 3,2505 0,052 
Tempo 0,0027 0,003 
Erro 0,8756 0 

 
Agora pode-se verificar o comportamento do processo produtivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Gráfico U para os dados observados. 
 
 
 
 
 
 
 

C Chart; variable:  NC
Hi s to gram  o f C

0 5 10 15 20 25 30 35
10

15

20

25

30

35

40

45

10 20 30 40 5 0 60

1 8,007

2 6,810

3 5,612

 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Gráfico U para os resíduos do modelo. 
 
As figuras 9 e 10 mostram as condições de controle para as observações. Investigações 

revelam que o sistema não estava ajustado e foi refeito o gráfico de controle utilizando-se os 
resíduos encontrados pelo modelo de regressão Poisson para corrigir o problema. O problema 
estava em várias observações às quais depois de modeladas pela regressão Poisson foram 
verificadas dentro dos limites de controle. Segundo Wardell, Moskowitz e Plante (1994) isto é 
inteiramente possível em gráficos de controle tradicionais; os pontos estão fora dos limites 
por causa da sistemática ou das causas comuns e não por causa de ocorrência de causas 
especiais. 

Após a modelagem nos dados contínuos utilizando-se Box e Jenkins, e dos dados 
discretos utilizando-s Modelos de Regressão Poisson, pretende-se unir esses dois modelos, de 
maneira a se conseguir detectar o número possível de não conformidade no resultado do 
processo. Verificou-se que se o DENIER estiver fora das especificações, três dias após tem-se 
defeito na largura do tecido. Para isso, aplicou-se o teste de causalidade e ajustou-se um 
modelo via função de transferência, utilizando-se como variáveis de entrada os resíduos 
obtidos através da regressão de Poisson e dos modelos Box e Jenkins. 

 Ao se aplicar o teste de causalidade, verificou-se que existe uma relação de 
causalidade unidirecional instantânea ou nível de significância de 5% para o lag 1 no valor de  
-0,32. Através da tabela 6, verifica-se que a variável de entrada o DENIER da fita é uma 
variável explicativa da variável largura do tecido, onde o melhor modelo encontrado 
utilizando-se a função de transferência foi: ttttt eXaZZ ++−−= −−− 111 32,0368,0358,0248,0 . 

 
Tabela 6 -  Critérios de avaliação do modelo 

Fator Lag Coef. Tcal 
Média  0,248 0,67 
Autorregressivo 1 -0,358 0,4 
Médias Móveis 1 -0,365 0,4 
DENIER 1 0,32 0,6 

 
Pode-se validar o modelo através dos gráficos residuais do modelo, onde nota-se nas 

figuras 11 e 12 que os coeficientes não são significantemente diferentes de zero e, que todos 
os “lags” estão dentro dos limites de controle. Observa-se ainda, que os dados definidos por 
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tâ  são independentes de observação para observação, destacando-se que os resíduos do 

modelo de função de transferência são descorrelatados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 – ACF para os resíduos do modelo de função de transferência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 – PACF para os resíduos do modelo de função de transferência 
 
A figura 13 mostra as condições de controle do processo produtivo para as 

observações modeladas com os dados obtidos dos resíduos da função de transferência. 
Observa-se que após a modelagem dos dados via função de transferência, as observações 
encontram-se agora dentro dos limites de controle, verificando-se que o processo ficou sob 
controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Gráficos da X  e da R para os dados obtidos com os resíduos da função de 
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transferência. 
 
Os pontos estavam fora dos limites de controle por causa de causas comuns inerentes 

ao processo e, não pela ocorrência de causas especiais. 
 

4. Conclusão 
Neste estudo procurou-se apresentar uma aplicação de dados reais. Foram 

apresentados os procedimentos para se usar as técnicas de controle de qualidade em 
observações correlacionadas. Além de se verificar a autocorrelação dos dados, modelou-se os 
dados contínuos através dos modelos ARIMA e os dados de não conformidade através dos 
modelos de Regressão Poisson e, com os resíduos obtidos utilizou-se os modelos de função de 
transferência para se identificar à existência de causalidade. A função de transferência 
empregada permitiu a confirmação da causalidade do DENIER na largura do tecido. Com 
isso, houve um crescimento de informações para a correta tomada de decisão e pode-se 
detectar que houve uma melhora nos pontos de saída de controle.  
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