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Resumo: O presente artigo descreve os resultados obtidos em um estudo do desempenho dos 
gráficos de controle de Shewhart construídos via metodologia de Geoestatística proposta por 
Mingoti e Neves (2005) para processos autocorrelacionados. Os resultados obtidos neste 
estudo foram obtidos via simulação através do software estatístico R versão 2.0.1 e mostram 
que as cartas de controle via Geoestatística são mais apropriadas que aquelas construidas 
som o estimador usual de variância s². 
Palavras Chave: Controle de Qualidade; Geoestatística; Processos autocorrelacionados. 

1. Introdução 

O Controle Estatístico de Processos (CEP) é um conjunto de técnicas estatísticas para 
monitoramento dos parâmetros do processo. Esse monitoramento tem por finalidade evitar 
que muitos itens não conformes sejam produzidos. Uma das técnicas é o gráfico de controle 
proposto por Shewhart (1939) que é amplamente usado no controle de processos. Esse gráfico 
baseia-se na suposição de independência entre as unidades amostrais, algo questionável 
especialmente para processos químicos (Box e Luceno, 1997). O desprezo das possíveis 
correlações reflete diretamente no cálculo dos limites de controle o que pode levar a 
conclusões equivocadas sobre o processo. O objetivo deste trabalho é avaliar o 
comportamento das cartas de controle de Shewhart quando combinadas com estimadores da 
variância do processo propostos por Mingoti & Fidelis (2001) e Mingoti & Neves (2005) para 
processos autocorrelacionados. 

2. Controle da Qualidade 

Muitas são as técnicas estatísticas utilizadas para o monitoramento dos parâmetros de 
processos.  Dentre essas  está o gráfico de controle proposto por Dr. Walter S. Shewhart 
(1939). Basicamente, ele é uma representação gráfica do comportamento da característica de 
qualidade medida em uma amostra ou em várias amostras do processo, em relação à ordem de 
coleta dessas amostras ou itens de uma mesma amostra. O gráfico para controle da média por 
exemplo, delimita uma região na qual os valores da característica da qualidade (X), ou da 
média da característica devem permanecer enquanto o processo está sob a condição de 
“controle estatístico de qualidade”. Esse gráfico contém uma Linha Central (LC) que 
representa o valor médio da característica de qualidade e duas outras linhas horizontais 
chamadas respectivamente de Limite Superior de Controle (LSC) e Limite Inferior de 
Controle (LIC), determinados utilizando-se a suposição de que a característica de qualidade 
tem distribuição Normal, como mostrado na Figura 1. Pontos amostrais dentro dos limites de 
controle equivalem a não rejeitar a hipótese de que o processo está “sob controle estatístico” e 
pontos fora dos limites equivalem a rejeitar esta hipótese (Montgomery, 2004). 

 
 

LSC = µ + kσ              LC = µ              LIC = µ - k σ    (1) 
 
onde µ e σ são respectivamente a média e o desvio padrão teóricos do processo e k é a 
distância entre a média e os limites de controle medida em unidades de desvio padrão. 
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   Um alarme falso é quando uma observação cai fora dos limites de controle devido à 
aleatoriedade da distribuição Normal e um alarme verdadeiro é quando uma observação cai 
fora dos limites de controle devido a uma mudança no processo. No controle de qualidade, 
usualmente utiliza-se k=3. Neste caso, espera-se uma porcentagem de alarmes falsos de 
0,27%. O ARL sob controle (Average Run Length in control) é o número esperado de 
amostras a serem observadas até que o primeiro alarme falso ocorra nas cartas de controle e o 
ARL fora de controle (Average Run Length out of control) é o número esperado de amostras 
a serem observadas até que o primeiro alarme verdadeiro ocorra nas cartas de controle.  
 
                             Figura 1: Gráfico de Controle de Shewhart para a média. 

 

3. O Problema da Correlação Entre as Unidades Amostrais 

A construção dos limites de controle de Shewhart é fundamentada na suposição de que 
há independência entre as unidades amostrais. Quando não considera-se a correlação entre as 
unidades amostrais quando essa de fato existe, a eficiência dos gráficos de controle é 
diretamente afetada, podendo fornecer conclusões enganosas. No caso em que há correlação 
positiva entre as unidades amostrais os limites de controle de Shewhart serão menores que os 
reais, aumentando assim a ocorrência de alarmes falsos. Já no caso em que há correlação 
negativa entre as unidades amostrais os limites de controle serão maiores que os reais, não 
permitindo a percepção de falta de controle quando essa de fato existe. Como mostrado em 
Mingoti & Fidelis (2001) quando a correlação está presente o estimador  usual da variância  

do processo, s², definido em (2), é sempre viciado para a variância 2σ .   
n 2

i
i 12

( X X )
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=
−∑

=
−

,   (2) 

 
onde 1 2 nX ,X ,...,X  é a uma amostra do processo em questão e X é média amostral.  

 
Existem algumas alternativas de modificação das cartas de controle na presença de 

autocorrelação como o tratamento dentro do contexto de séries temporais via ajuste de 
modelos ARIMA (Box e Jenkins, 1976) ou o monitoramento do processo via a estatística 
EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) introduzida por Roberts (1959).  

LSC 

LIC 

LC 
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A estatística EWMA pode ser considerada como uma média ponderada de todas as 
observações passadas e corrente. Assim, é um gráfico de controle ideal para ser usado com 
observações individuais (Montgomery, 2004).  Um outro método proposto em Mingoti e 
Fidelis, 2001 é a de se estimar a variância do processo através de um procedimento que leve 
naturalmente em consideração a correlação existente entre as unidades do processo, no que se 
refere à característica de qualidade avaliada. Assim os gráficos de controle usuais de 
Shewhart ainda poderiam ser usados já que uma correção nos limites de controle seria 
possível via nova forma de estimação de variância. A metodologia usada na construção desses 
novos estimadores é a Geoestatística  (Cressie, 1991, onde a variabilidade do processo pode 
ser obtida por meio do conhecimento do semi-variograma teórico do processo. Na prática o 
semi-variograma γ(•) é estimado a partir de uma amostra do processo {X(t), t∈ ℜ}. Dentre os 
vários estimadores existentes destaca-se o estimador clássico de Matheron (1963), não 
viciado, obtido pelo método dos momentos. Dado uma amostra de tamanho n do 
processo, 1 2 nX ,X ,...,X , o estimador de Matheron  no lag h,é definido por: 

 
n h 2

i i h
i 1

[ X ]X
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2 n h
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=
−

, ∀ h ∈ T     (3) 

 
onde iX  é a  característica  da  qualidade  medida  no  i-ésimo  item  amostrado,  i = 1, 2,...,n, 

T = {1, 2, ..., n – 1}, (n – h) é o número de pares ( i jX ,X ) que estão a uma distância de h 

unidades no período de amostragem. A variabilidade do processo pode ser expressa por: 

( ) 2

h
hlim γ σ

→∞
=    (5) 

sendo γ(•) o semi-variograma teórico do processo. Mingoti e Neves (2005) propuseram vários 
estimadores para σ² utilizando-se a metodologia de Geoestatística sendo todos fundamentados 
no semi-variograma amostral do processo. Alguns desses estimadores, objeto de discussão 
neste artigo, estão apresentados no Quadro 1 sendo M uma constante que pertence ao conjunto 
T, onde hγ̂  e hρ̂  são estimativas do semi-variograma e da autocorrelação de ordem h do 

processo. Em Mingoti e Neves (2005) mostrou-se que esses estimadores são melhores que o 
usual s² para processos autocorrelacionados. No entanto, não foi feito uma avaliação do 
desempenho das cartas de controle construídas com esses estimadores algo que será feito 
neste artigo.  
A título de ilustração apresenta-se a seguir um exemplo numérico da construção da carta de 
controle de Shewhart utilizando-se os estimadores s² e v1 (descrito no Quadro 1). A equipe 
técnica responsável pelo controle de qualidade de uma indústria de cosméticos que fabrica 
shampoo suspeita que uma das substâncias químicas na composição do mesmo está causando 
uma alteração no ph do produto comprometendo a qualidade final do mesmo. Assim coletou-
se amostras do produto após a fase de homogeneização e a quantidade em miligramas por 
mililitros da substância foi medida nas várias amostras. Os resultados observados para n = 10 
amostras foram: 74,98672; 76,24382; 76,17724; 75,05361; 73,42985; 72,65640; 72,97165; 
72,99407; 73,71984; 74,26083. Calculou-se a média e a variância amostral dadas 

respectivamente por x  = 74,2494 e s² = 1,731451 e o estimador v1 =1,606668. A 
autocorrelação de ordem 1 foi estimada como 0,758 enquanto que a estimativa do semi-
variograma de ordem 1 foi igual a 0,778. Assim os limites de controle foram calculados como  
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a seguir, sendo que pode-se observar que o comprimento do intervalo construído via 
estimador V1 de Geoestatística é menor que o comprimento do intervalo construído via 
estimador S². Assim os limites de controle foram calculados como segue:  
 

sxLSC
2

3×+=  = 74,2494 + 3 x 731451,1 = 78,1969 

sxLIC
2

3×−=  = 74,2494 - 3 x 731451,1 =  70,3019 

 

1LSC x 3 v= + × = 74,2494 + 3 x 606668,1 =  78,0520 

1LSC x 3 v= − × = 74,2494 - 3 x 606668,1 =  70,4468 

 
                               Quadro 1: Estimadores da variância via Geoestatística 
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4. Estudo Simulado 

A avaliação do comportamento dos gráficos de controle construídos via metodologia de 
Geoestatística para processos autocorrelacionados foi feita através de simulações de  
processos provenientes de modelos AR(1) estacionários, isto é , 

 t t 1 tX c X aφ −= + +  

onde φ representa a correlação entre tX  e t 1X − , para qualquer t, c é uma constante e ta é o 

erro aleatório com distribuição normal com média zero e variância 2
aσ .  A média e variância 

do processo são dados respectivamente por: 

                          
)(t

c
E( X )

1
µ

φ
= =

−
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2
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Os valores dos parâmetros do modelo como também os valores do tamanho de amostra  n 
usados nas simulações estão descritos no Quadro 2. 
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                            Quadro 2: Valores dos parâmetros usados nas simulações  

  Valores 

n 100 50 

φ  0,8 0,5 
2
aσ  4 1 

 
Os valores da constante do modelo, c, foram escolhidos de modo que a média da série 

fosse zero para o “caso em controle” e 0,5; 1; 2; 3 e 4 para o caso “fora de controle”. Os 
limites de controle foram construidos usando-se k=3, ou seja a 99,73% de confiança. Durante 
o processo de simulação alguns cuidados foram tomados para se ter certeza de que as séries 
geradas seguiam o modelo AR(1) com os parâmetros escolhidos e que as observações 
estavam dentro dos limites teóricos de controle do processo. Foram geradas m = 100 séries de 
tamanho n para cada processo simulado. As séries de tamanho n=100 foram geradas à 
princípio com tamanho 150 e as 50 primeiras observações foram desprezadas. O mesmo foi 
feito para as séries de tamanho 50 que foram geradas inicialmente com tamanho 100 sendo as 
50 primeiras observações desprezadas. Esse procedimento chamado Burn-in tem por 
finalidade evitar que as observações iniciais influenciem demasiadamente no comportamento 
da série. Para as 100 séries de tamanho n que passaram nos testes, os limites de controle, 
usando cada um dos estimadores da variância considerados, foram calculados. Considerando-
se cada uma das 100 séries individualmente foram gerados mais 10.000 valores do processo a 
partir da centésima observação, com os mesmos valores dos parâmetros (em controle) e 
depois foram gerados mais 10.000 valores do processo a partir da centésima observação, 
considerando os valores das constantes de modo a obter uma mudança na média como 
descrito anteriormente (processo fora de controle). Para os 10.000 valores de cada série, 
gerados com o valor da média igual a zero foi observado o número de alarmes em controle 
(alarmes falsos) e para os 10.000 valores de cada série, gerados com o valor da média igual a 
0,5; 1; 2; 3 e 4 foram observados os números de alarmes fora de controle (alarmes 
verdadeiros). Observou-se também, para cada uma das 100 séries a posição da primeira 
observação fora dos limites de controle (ARL) tanto para o caso em controle (ARL in control) 
como fora de controle (ARL out of control). O programa computacional usado nas estimações 
e simulações deste trabalho foi desenvolvido no software estatístico R versão 2.0.1. 

5. Resultados das Simulações e Conclusões 

Nos Quadros 3 a 6 apresenta-se os resultados observados para todos os estimadores no 
caso em que n = 100 e nos Quadros 7 a 10 os resultados para n = 50. Os valores numéricos em 
cada casela desses quadros representam (na ordem) o número médio de alarmes, a taxa média 
de alarmes (%) e o valor médio do ARL considerando-se 100 séries simuladas para cada 
modelo.Visto que uma das principais características desejáveis em um gráfico de controle é a 
sensibilidade do mesmo a mudanças no processo, mostra-se com esse trabalho que o uso dos 
gráficos de controle construídos via Geoestatística são mais indicados para processos 
autocorrelacionados por apresentarem melhor desempenho que os gráficos usuais de 
Shewhart (1939). Porém esse estudo ainda deve ser expandido para outros modelos 
estocásticos, outros valores de autocorrelações e variabilidade. Os resultados mostraram que 
choques pequenos na média são menos percebidos que choques maiores, que quanto maior o 
valor da autocorrelação e da variância do processo, mais indicados são os dos gráficos de 
controle construídos via Geoestatística. Os estimadores de Geoestatística obtiveram melhor 
desempenho em detectar mais rapidamente a falta de controle, especialmente os estimadores 
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V1 e V2, que mesmo para choques pequenos na média obtiveram melhores resultados que o 
estimador S². O estimador V4 foi o que obteve a menor taxa de alarmes falsos nas simulações. 
Os resultados obtidos para séries de tamanho 50 mostram que os estimadores de 
Geoestatística são menos afetados pelo tamanho amostral. 

 

Quadro 3:Resultados para séries de tamanho 100 

Resultados: autocorrelação: 0,8   variância dos ruídos: 1   variância do processo:2,78 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  85,85000 105,67000 182,13000 653,31000 1775,39000 3681,69000 
s² 0,8585 1,0567 1,8213 6,5331 17,7539 36,8169 
  210,08000 199,35000 143,16000 53,05000 22,79000 13,18000 
  102,73000 125,12000 208,93000 728,76000 1930,60000 3902,63000 

v1 1,0273 1,2512 2,0893 7,2876 19,306 39,0263 
  179,64000 173,34000 117,20000 47,22000 20,34000 12,56000 
  101,90000 124,38000 207,44000 724,05000 1921,59000 3888,29000 

v2 1,019 1,2438 2,0744 7,2405 19,2159 38,8829 
  178,22000 174,97000 120,73000 47,19000 20,35000 12,67000 
  87,64000 107,93000 191,09000 674,54000 1814,59000 3731,45000 

v3 0,8764 1,0793 1,9109 6,7454 18,1459 37,3145 
  238,38000 213,91000 131,05000 51,14000 21,33000 13,73000 
  84,78000 103,53000 181,86000 649,84000 1769,48000 3666,15000 

v4 0,8478 1,0353 1,8186 6,4984 17,6948 36,6615 
  240,99000 213,22000 137,49000 52,11000 22,24000 13,82000 
  88,06000 107,13000 187,69000 667,02000 1805,56000 3719,35000 

v5 0,8806 1,0713 1,8769 6,6702 18,0556 37,1935 
  228,48000 206,31000 136,23000 50,71000 22,03000 13,71000 
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Quadro 4: Resultados para séries de tamanho 100 

Resultados: autocorrelação:0,8   variância dos ruídos:4   variância do processo:11,11 
  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  80,59000 87,32000 104,36000 190,78000 350,41000 654,25000 
s² 0,8059 0,8732 1,0436 1,9078 3,5041 6,5425 
  235,66000 223,49000 219,04000 114,18000 81,86000 50,34000 
  93,66000 100,75000 121,76000 217,40000 394,45000 725,23000 

v1 0,9366 1,0075 1,2176 2,174 3,9445 7,2523 
  222,29000 191,47000 194,47000 106,20000 77,30000 48,50000 
  93,67000 100,48000 119,84000 214,88000 389,59000 716,35000 

v2 0,9367 1,0048 1,1984 2,1488 3,8959 7,1635 
  214,57000 212,10000 198,01000 103,78000 78,02000 47,11000 
  86,39000 92,10000 108,97000 197,00000 358,07000 669,99000 

v3 0,8639 0,921 1,0897 1,97 3,5807 6,6999 
  235,29000 218,87000 215,17000 125,25000 85,77000 54,38000 
  80,56000 86,66000 102,17000 188,03000 343,78000 646,03000 

v4 0,8056 0,8666 1,0217 1,8803 3,4378 6,4603 
  249,14000 222,34000 229,72000 117,63000 83,63000 54,19000 
  83,51000 89,77000 106,06000 194,15000 354,04000 663,53000 

v5 0,8351 0,8977 1,0606 1,9415 3,5404 6,6353 
  244,47000 220,89000 209,26000 116,83000 82,29000 53,48000 

 

Quadro 5: Resultados para séries de tamanho 100 

Resultados: autocorrelação:0,5   variância dos ruídos:1   variância do processo:1,33 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  67,10000 119,66000 307,43000 1535,75000 4321,67000 7526,03000 
s² 0,671 1,1966 3,0743 15,3575 43,2167 75,2603 
  183,40000 105,81000 49,81000 12,85000 6,38000 3,29000 
  72,98000 129,48000 323,00000 1588,68000 4408,38000 7595,20000 

v1 0,7298 1,2948 3,23 15,8868 44,0838 75,952 
  168,11000 100,27000 48,45000 12,32000 6,28000 3,23000 
  72,26000 128,17000 319,03000 1574,25000 4384,73000 7576,45000 

v2 0,7226 1,2817 3,1903 15,7425 43,8473 75,7645 
  164,91000 101,05000 49,16000 12,43000 6,13000 3,25000 
  68,13000 121,21000 308,71000 1535,40000 4313,59000 7512,69000 

v3 0,6813 1,2121 3,0871 15,354 43,1359 75,1269 
  172,60000 108,17000 49,86000 13,68000 6,39000 3,27000 
  68,59000 122,41000 311,56000 1545,47000 4334,78000 7530,75000 

v4 0,6859 1,2241 3,1156 15,4547 43,3478 75,3075 
  168,72000 104,45000 48,10000 13,66000 6,41000 3,25000 

  69,57000 124,04000 315,48000 1558,93000 4355,80000 7548,77000 

v5 0,6957 1,2404 3,1548 15,5893 43,558 75,4877 

  167,16000 104,03000 47,65000 13,01000 6,35000 3,20000 
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Quadro 6:Resultados para séries de tamanho 100 

Resultados: autocorrelação:0,5   variância dos ruídos:4   variância do processo:5,33 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  66,14000 76,04000 111,16000 297,51000 715,90000 1500,84000 
s² 0,6614 0,7604 1,1116 2,9751 7,159 15,0084 

  197,66000 165,46000 107,79000 43,69000 18,71000 14,71000 
  70,81000 81,20000 119,64000 316,75000 755,86000 1566,68000 

v1 0,7081 0,812 1,1964 3,1675 7,5586 15,6668 

  189,57000 154,81000 104,92000 42,65000 17,80000 14,53000 
  69,93000 80,54000 118,10000 313,10000 748,93000 1555,82000 

v2 0,6993 0,8054 1,181 3,131 7,4893 15,5582 

  194,35000 155,22000 108,47000 41,39000 18,36000 14,51000 
  66,21000 76,14000 112,93000 301,14000 723,38000 1514,23000 

v3 0,6621 0,7614 1,1293 3,0114 7,2338 15,1423 

  203,65000 181,43000 113,55000 45,36000 20,59000 14,27000 
  66,97000 76,59000 113,42000 303,85000 727,40000 1520,33000 

v4 0,6697 0,7659 1,1342 3,0385 7,274 15,2033 

  198,54000 181,06000 115,64000 43,47000 20,10000 14,57000 
  67,99000 77,55000 115,06000 307,30000 734,52000 1532,14000 

v5 0,6799 0,7755 1,1506 3,073 7,3452 15,3214 

  198,20000 179,81000 109,36000 43,47000 20,10000 14,54000 
 

Quadro 7:Resultados para séries de tamanho 50 

Resultados: autocorrelação:0,8   variância dos ruídos:1   variância do processo:2,78 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  106,07000 140,54000 275,66000 858,04000 2131,42000 4098,85000 
s² 1,0607 1,4054 2,7566 8,5804 21,3142 40,9885 
  210,01000 157,44000 105,42000 47,36000 20,97000 12,20000 
  137,97000 179,10000 347,65000 1016,89000 2416,96000 4456,36000 

v1 1,3797 1,791 3,4765 10,1689 24,1696 44,5636 
  168,76000 122,62000 89,13000 38,81000 18,00000 10,99000 
  132,96000 173,45000 343,36000 1007,16000 2397,03000 4433,46000 

v2 1,3296 1,7345 3,4336 10,0716 23,9703 44,3346 
  177,36000 124,23000 90,36000 40,46000 18,97000 11,11000 
  109,32000 140,20000 280,08000 853,12000 2107,89000 4041,77000 

v3 1,0932 1,402 2,8008 8,5312 21,0789 40,4177 
  210,42000 178,86000 123,84000 47,98000 21,23000 13,04000 
  99,31000 129,97000 265,63000 826,67000 2063,76000 3996,65000 

v4 0,9931 1,2997 2,6563 8,2667 20,6376 39,9665 
  226,86000 181,14000 124,70000 50,51000 21,25000 12,55000 
  106,04000 139,11000 279,51000 859,37000 2127,75000 4083,94000 

v5 1,0604 1,3911 2,7951 8,5937 21,2775 40,8394 

  219,36000 168,64000 112,38000 46,58000 20,97000 12,28000 
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Quadro 8:Resultados para séries de tamanho 50 

Resultados :autocorrelação:0,8   variância dos ruídos:4   variância do processo:11,11 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  122,35000 130,32000 141,99000 242,24000 458,26000 791,66000 
s² 1,2235 1,3032 1,4199 2,4224 4,5826 7,9166 
  187,80000 188,77000 197,91000 138,01000 66,17000 40,76000 
  152,58000 161,66000 176,56000 293,40000 542,02000 920,45000 

v1 1,5258 1,6166 1,7656 2,934 5,4202 9,2045 
  146,10000 154,72000 165,91000 117,43000 57,06000 37,45000 

  149,31000 157,57000 176,10000 292,55000 539,76000 916,84000 
v2 1,4931 1,5757 1,761 2,9255 5,3976 9,1684 

  158,50000 163,70000 167,58000 123,69000 55,92000 38,58000 
  128,35000 137,75000 148,26000 248,81000 467,57000 811,62000 

v3 1,2835 1,3775 1,4826 2,4881 4,6757 8,1162 

  213,71000 262,16000 217,51000 127,73000 72,80000 37,63000 
  118,07000 126,42000 135,46000 231,18000 439,60000 766,32000 

v4 1,1807 1,2642 1,3546 2,3118 4,396 7,6632 
  210,45000 261,92000 205,04000 145,26000 70,46000 40,93000 
  124,09000 133,04000 143,29000 243,36000 458,85000 796,11000 

v5 1,2409 1,3304 1,4329 2,4336 4,5885 7,9611 
  200,15000 242,51000 196,07000 144,12000 69,53000 40,27000 

 

Quadro 9:Resultados para séries de tamanho 50 

Resultados :autocorrelação:0,5   variância dos ruídos:1   variância do processo:1,33 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  86,45000 154,07000 394,51000 1801,85000 4713,61000 7795,30000 
s² 0,8645 1,5407 3,9451 18,0185 47,1361 77,953 

  156,98000 102,27000 46,74000 9,63000 4,97000 3,52000 
  100,65000 175,67000 439,33000 1929,08000 4902,98000 7934,31000 

v1 1,0065 1,7567 4,3933 19,2908 49,0298 79,3431 

  133,31000 88,48000 43,47000 9,51000 5,09000 3,48000 
  96,65000 170,46000 433,11000 1914,58000 4879,96000 7917,70000 

v2 0,9665 1,7046 4,3311 19,1458 48,7996 79,177 

  131,04000 95,46000 43,32000 9,41000 5,10000 3,44000 
  83,98000 150,57000 405,43000 1832,10000 4759,15000 7826,22000 

v3 0,8398 1,5057 4,0543 18,321 47,5915 78,2622 
  157,93000 120,82000 45,61000 9,46000 5,23000 3,61000 
  85,14000 153,18000 405,16000 1832,09000 4758,33000 7827,19000 

v4 0,8514 1,5318 4,0516 18,3209 47,5833 78,2719 
  154,17000 110,73000 44,56000 9,52000 5,25000 3,57000 
  88,06000 156,97000 413,75000 1856,40000 4796,21000 7854,34000 

v5 0,8806 1,5697 4,1375 18,564 47,9621 78,5434 

  152,68000 102,61000 44,43000 9,52000 5,24000 3,56000 
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Quadro 10:Resultados para séries de tamanho 50 

Resultados: autocorrelação:0,5  variância dos ruídos:4   variância do processo:5,33 

  µ 
  0 0,5 1 2 3 4 
  96,56000 112,57000 180,95000 442,13000 994,39000 1905,78000 
s² 0,9656 1,1257 1,8095 4,4213 9,9439 19,0578 

  173,11000 155,18000 92,13000 37,55000 16,99000 9,64000 
  110,99000 128,96000 203,00000 488,67000 1082,06000 2039,30000 

v1 1,1099 1,2896 2,03 4,8867 10,8206 20,393 

  147,24000 136,78000 80,85000 31,93000 16,32000 9,14000 
  108,61000 126,42000 199,12000 479,54000 1065,72000 2014,90000 

v2 1,0861 1,2642 1,9912 4,7954 10,6572 20,149 
  137,75000 158,36000 82,98000 32,10000 16,40000 9,14000 
  98,76000 114,61000 181,49000 443,25000 998,23000 1910,41000 

v3 0,9876 1,1461 1,8149 4,4325 9,9823 19,1041 
  161,22000 164,91000 94,57000 34,59000 17,35000 9,86000 
  99,66000 115,95000 186,72000 453,69000 1017,15000 1940,34000 

v4 0,9966 1,1595 1,8672 4,5369 10,1715 19,4034 
  157,96000 153,14000 93,77000 33,77000 17,10000 9,63000 
  102,26000 118,78000 190,55000 461,79000 1032,49000 1963,84000 

v5 1,0226 1,1878 1,9055 4,6179 10,3249 19,6384 
  157,96000 148,63000 89,07000 33,21000 17,10000 9,52000 

 

Segundo Mingoti & Neves, (2005), os estimadores da variância construídos via 
metodologia de Geoestatística são menos afetados pelo tamanho da amostra que o estimador 
usual S², sendo portanto indicado para situações nas quais não se tem grande número de 
observações do processo para dar início à implementação de sistema de controle de qualidade. 
Os autores também relatam que o estimador S² é mais afetado quando o processo estocástico 
gerador dos dados amostrais é do tipo ARMA(1,1) ou AR(1) e que este efeito fica acentuado 
conforme se aumenta a variabilidade do processo. Assim os resultados apresentados neste 
artigo são muito promissores, sendo que o estudo deve ser expandido para processos do tipo 
ARMA(1,1). 
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