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Os gráficos de controle estão entre as técnicas estatísticas mais 

utilizadas pelas indústrias, sendo que, para sua implementação, é 

necessário assumir que os dados sejam independentes e identicamente 

distribuídos. Estas suposições podem nãoo ser atendidas quando as 

variáveis de resposta forem dependentes das variáveis de controle e 

estas variarem durante a execução do processo, pois o modelo de 

referência do processo pode não ser o mesmo para todas as amostras 

provenientes do processo. Quando os valores das variáveis de controle 

do processo são conhecidos com boa precisão, é possível utilizar o 

gráfico de controle de regressão múltipla, que consiste em ajustar um 

modelo de regressão que relacione a característica de qualidade do 

processo às variáveis de controle e, a seguir, monitora-se os resíduos 

do modelo. Assim, este artigo tem como objetivo propor uma 

sistemática para a aplicação do gráfico de controle de regressão 

múltipla em processos industriais. A sistemática proposta foi aplicada 

em um processo de uma indústria de borracha. Nesta aplicação 

explicitaram-se os passos intermediários das fases do método 

proposto, ressaltando a facilidade que esta sistematização pode gerar. 

Durante a aplicação do gráfico de controle de regressão múltipla 

proposto, detectou-se se duas amostras fora dos limites de controle. 
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1.1  

1. Introdução 

Os gráficos de controle são o principal destaque dentre as ferramentas do CEP, devido 

principalmente à sua simplicidade operacional e efetividade na detecção de problemas no 

processo, sendo utilizadas com sucesso no monitoramento do desempenho dos mais diversos 

processos industriais. De acordo com Montgomery (2004) e Costa et al. (2006), a utilização 

dos gráficos de controle requer que os dados monitorados sejam independentes e 

identicamente distribuídos.  

Estas suposições podem não ser satisfeitas quando há alterações no ajuste das variáveis de 

controle do processo, pois nesse caso, ocorre uma alteração na média e variabilidade dos 

dados, sendo necessário um gráfico de controle para cada ajuste, o que pode não ser possível 

devido ao baixo número de amostras a serem analisadas para cada ajuste. Nesses casos, a 

característica de qualidade de um produto ou processo é melhor representada pelo seu 

relacionamento com as variáveis de controle do processo (JACOBI et al., 2002; SHU et al., 

2005).  

Para solucionar este problema, Mandel (1969) propôs o gráfico de controle de regressão, que 

consiste na combinação das técnicas de gráfico de controle e modelos de regressão linear. Em 

uma breve descrição, este procedimento contempla o ajuste de um modelo de regressão linear 

simples que relacione a característica de qualidade do processo a uma variável de controle e o 

monitoramento dos valores observados, em comparação aos valores ajustados pelo modelo. 

Segundo Mandel (1969), o gráfico de controle de regressão tem como principal função 

controlar uma variação média da característica de qualidade, que ocorre devido à ação das 

variáveis de controle do processo, ao invés de controlar uma média constante do processo 

como é usualmente feito nos gráficos clássicos. 

De acordo com Cai et al. (2002) e Montgomery (2004), o gráfico de controle de regressão 

pode ser utilizado para monitorar processos que apresentem tendências, que ocorrem devido à 

interferência de variáveis de controle do processo, como por exemplo, o desgaste de 

ferramentas. Loredo at al. (2003) e Montgomery (2004) também apontam o uso do gráfico de 

controle de regressão em processos autocorrelacionados, pois se o conjunto apropriado de 

variáveis de controle for inserido no modelo de regressão, os resíduos serão não-

correlacionados, mesmo que a variável resposta seja correlacionada. 

Este gráfico de controle, tal qual proposto por Mandel (1969), somente pode ser aplicado em 

processos que apresentem apenas uma variável de controle, o que inviabiliza a aplicação em 

vários processos industriais. Desta forma, Haworth (1996) propôs o gráfico de controle de 

regressão múltipla, que permite o monitoramento de processos que apresentem mais de uma 

variável de controle. Embora tenha apresentado uma modificação bastante útil, Haworth 

(1996) falha em não apresentar um método suficientemente claro para a aplicação do gráfico 

proposto. A proposta de um método para a aplicação do gráfico de controle de regressão 

múltipla é uma sugestão apresentada em Jacobi (2001). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma sistemática que oriente a 

aplicação dos gráficos de controle de regressão múltipla em um sistema produtivo. A 

sistemática proposta foi aplicada e validada em um processo de produção de borrachas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Modelos de Regressão Linear Múltipla 

A análise de regressão é uma das ferramentas mais utilizadas para a análise de dados, sendo 

aplicada em quase todas as áreas de conhecimento, incluindo: engenharia, física, química, 

economia, administração, ciências biológicas e da vida e ciências sociais. A simplicidade e 

utilidade dessa técnica são resultantes do conceito lógico de utilizar uma equação matemática 

para expressar a relação entre variáveis. A análise de regressão é também interessante devido 

à sua elegante base matemática e bem-desenvolvida teoria estatística (MONTGOMERY et al., 

2001; NETER et al., 2005). O modelo de regressão linear múltipla que relaciona a 

característica de qualidade y às k variáveis de controle do processo é representado na equação 

(1). 

iikkiii xxxy   ...22110  (1) 

O coeficiente de regressão β0 é chamado de coeficiente de intercepto, já que é o valor em que 

a equação de regressão intercepta o eixo y, e os coeficientes β1, β2, ..., βk são chamados de 

coeficientes de inclinação, pois são a derivada parcial de y em relação à variável de controle 

xk. Para apresentar o modelo de forma mais compacta, a equação (1) pode ser reescrita em 

notação matricial: 

  Xy  (2) 

O vetor dos erros aleatórios ε é representado pelo estimador e, que são os resíduos de 

regressão ei, definidos pela diferença entre os valores observados e os valores estimados pelo 

modelo, podendo ser escritos em notação matricial. 

yye ˆ  (3) 

Segundo Montgomery et al. (2001) e Neter et al. (2005), se o número de observações (n) for 

maior que o número de variáveis de controle (k), o método utilizado para estimar a equação de 

regressão é o método de mínimos quadrados ordinários (MQO), que visa minimizar as somas 

quadráticas dos resíduos da regressão. O estimador de mínimos quadrados ordinários de β é 

obtido pela resolução da equação  (4):  

yXXX ')'(ˆ 1  (4) 

Para utilizar o MQO, é necessário assumir que os resíduos sejam normal e independentemente 

distribuídos, com média igual a 0 e desvio-padrão constante e desconhecido. Estas suposições 

devem ser verificadas após a construção do modelo, para a validação do modelo. Os valores 

estimados da variável resposta são representados por: 

HyyXXXXXy   ')'(ˆˆ 1  (5) 

Montgomery et al. (2001) e Weisberg (2005) comentam que a matriz H é chamada de matriz 

chapéu, pois transforma os valores observados y em valores estimados. Essa matriz é de 

grande importância na regressão, principalmente na detecção de informações influentes. 

2.2. Gráfico de Controle de Regressão 

Em linhas gerais, o gráfico de controle de regressão é basicamente uma combinação dos 

gráficos de controle de Shewhart com a análise de regressão. A linha central do gráfico de 
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controle de regressão é estimada pela equação de regressão estimada pela equação (1). A 

estimativa do desvio-padrão do gráfico de controle de regressão é dada pelo desvio-padrão do 

modelo de regressão estimado por:  

pn

e

MQRS

n

i

i

e





1

2

 
(6) 

Dessa forma, os limites de controle e linha central do gráfico de controle de regressão são 

dados por: 

exi

xi

exi
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yLC

LyLSC
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 (7) 

O valor da constante L varia entre 2 e 3, conforme a sensibilidade desejada para o gráfico de 

controle. Como exemplos de aplicações do gráfico de controle de regressão, recomenda-se 

Johnson et al. (1995), Olin (1998), Jacobi et al. (2002), Omura e Steffe (2003), Lopes et al. 

(2006) e Casarin et al. (2007).  

O procedimento proposto por Mandel (1969) restringe-se a modelos de regressão linear 

simples, ou seja, processos que apresentem apenas uma variável de controle. Dessa forma, 

Haworth (1996) modificou o procedimento clássico do gráfico de controle de regressão de 

forma a poder ser utilizado em processos mais complexos que apresentem mais de uma 

variável de controle significativa para explicar a característica de qualidade. 

O procedimento proposto por Haworth (1996) consiste no monitoramento dos resíduos 

padronizados do modelo, ao invés do monitoramento direto do valor observado da 

característica de qualidade em relação ao valor previsto pelo modelo de regressão estimado. 

Os limites de controle e linha central para o gráfico de controle de regressão múltipla proposto 

por Haworth (1996) são baseados no valor da estatística t-Student, com nível de significância 

α/2 e n – p graus de liberdade: 

pn

pn

tLIC

LC

tLSC











,2

,2

0





 (8) 

Loredo et al. (2002) e Shu et al. (2004) também propuseram alternativas que permitem o uso 

de modelos de regressão linear múltipla. No primeiro trabalho, utiliza-se a amplitude móvel 

dos resíduos para estimar o desvio-padrão do gráfico de controle de regressão. Shu et al. 

(2004) apresentam o gráfico EWMAREG, que consiste no monitoramento dos resíduos 

padronizados através de um gráfico de controle de médias móveis exponencialmente 

ponderadas (EWMA). Segundo Pedrini e Caten (2008), os procedimentos apresentados por 

Haworth (1996), Loredo et al. (2002) e Shu et al. (2004) apresentam a vantagem adicional de 

preservar a ordem temporal dos dados, o que permite a realização de todos os testes de 

estabilidade definidos por Nelson (1984) e Montgomery (2004). 

3. Método Proposto 

De acordo com Woodall e Montgomery (1999), um método de implantação de gráficos de 
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controle deve ser dividido em duas fases: (i) fase de análise retrospectiva, também chamada 

de Fase I; (ii) fase de monitoramento do processo, também chamada de Fase II. Segundo 

Faltin et al. (1997), a maioria dos trabalhos encontrados na literatura do CEP falha justamente 

em não separar essas duas fases em sua metodologia. 

A Fase I do método proposto é composta pela coleta inicial de amostras, ajuste de um modelo 

de regressão, cálculo dos limites de controle e verificação da estabilidade do processo. A Fase 

II é a descrição do monitoramento do processo propriamente dito, onde se compara as 

amostras coletadas com os limites de controle calculados com base nas estatísticas calculadas 

na fase anterior. Segundo Faltin et al. (1997) para essa fase é necessário supor que os dados 

monitorados e os dados utilizados na estimação dos limites de controle sigam a mesma 

distribuição. 

Antes da descrição do método proposto é necessário apresentar as três suposições necessárias 

à aplicação deste: (i) a característica de qualidade do processo deve ser uma variável contínua 

e sua a relação com as variáveis de controles deve ser ajustável por um modelo de regressão 

linear, (iii) os resíduos da regressão devem ser normalmente e independentemente 

distribuídos, com média zero e desvio-padrão constante e (iv) assume-se que os dados 

utilizados para o ajuste da regressão na Fase I do método e os dados monitorados na Fase II 

devem ser ter o mesmo comportamento. 

3.1. Fase I – Análise Retrospectiva 

As etapas de execução desta fase são: (i) coleta de dados, (ii) ajuste do modelo de regressão 

linear simples ou múltipla e (iii) elaboração do gráfico de controle para a Fase I do método, 

que também inclui a detecção de causas especiais. 

3.1.1. Coleta de Dados 

Para a Fase I do método proposto é necessária a coleta de uma amostra significativa do 

processo, que permita estimar os coeficientes de regressão para todas as variáveis de controle, 

além de disponibilizar o maior número possível de graus de liberdade para o termo de erro do 

modelo, o que aumenta a confiabilidade dos resultados. Os dados coletados devem conter o 

valor da característica de qualidade monitorada e os valores das variáveis de controle do 

processo referentes ao ajuste do processo no momento de coleta. 

Ressalta-se que para a utilização do método de mínimos quadrados ordinários para estimar os 

coeficientes de regressão, o número de amostras (m) deve ser maior que o número de 

variáveis de controle (k) mais um (m > k+1). 

3.1.2. Estimação do Modelo de Regressão 

Utiliza-se o método de mínimos quadrados ordinários para estimar o modelo de regressão 

linear múltipla. A seguir, testa-se a significância do modelo de regressão estimado, utilizando 

a estatística F-Snedecor proveniente da análise de variância da regressão. Neste teste, se o 

valor-p for menor que o nível de significância adotado, a variável resposta é linearmente 

relacionada a pelo menos uma das variáveis de controle utilizadas para estimar o modelo, caso 

contrário, o modelo ajustado não é adequado para descrever a relação entre a característica de 

qualidade e as variáveis de controle. 

O próximo passo é o uso do fator de inflação da variância (FIV) para a verificação da 

presença de multicolinearidade entre as variáveis de controle. Para este trabalho, considera-se 

um FIVj maior que 5 como sendo um indício de multicolinearidade, conforme sugerido por 

Montgomery et al. (2005). Para correção do problema de multicolinearidade do modelo, 
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poderão ser excluídas as variáveis de controle não-significativas ou pode ser necessária a 

coleta de novos dados. 
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A seguir, testam-se os coeficientes individuais de regressão, de forma a verificar a 

significância da relação entre cada uma das variáveis de controle e a característica de 

qualidade. Neste passo, se o teste de hipótese t-Student para algum dos coeficientes de 

inclinação βj apresentar um valor p maior que o nível de significância adotado, a variável de 

controle xj não é estatisticamente significativa para o modelo e, desta forma, o modelo de 

regressão deve ser estimado novamente, com a retirada desta variável de controle. 

Uma vez realizadas as etapas anteriores, deve-se analisar as suposições de que os resíduos são 

normalmente distribuídos com média zero e desvio-padrão constante. Para a verificação de 

que os resíduos tenham desvio-padrão constante, é necessário construir um gráfico dos 

resíduos versus os valores estimados. A verificação da normalidade dos resíduos pode ser 

realizada de maneira subjetiva através do gráfico de probabilidade normal. Para uma análise 

objetiva, recomenda-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, adotando um nível 

de significância de 5%. 

Outro teste necessário para a validação do modelo de regressão estimado é o uso da estatística 

de Durbin-Watson para verificar a hipótese de que os resíduos são independentes. De acordo 

com Montgomery et al. (2001), este teste é composto por dois testes: (i) teste de 

autocorrelação positiva e (ii) teste de autocorrelação negativa. Em ambos os testes, as 

decisões são feitas com base em duas constantes tabeladas, chamadas de dl e du. 

3.1.3. Cálculo dos Limites de Controle da Fase I 

Uma vez estimado e validado o modelo de regressão é possível obter as estimativas da 

resposta média da variável resposta e, assim, estimar os resíduos do modelo através da 

equação (3). Para a Fase I do método proposto, a variável monitorada pelo gráfico de controle 

passa a ser o resíduo padronizado, ao invés do valor da característica de qualidade 

propriamente dita. Segundo Montgomery et al. (2001), o resíduo padronizado é calculado 

através da seguinte equação: 

̂
i

i

e
z   (9) 

Para manter a similaridade do gráfico de controle de regressão múltipla com o gráfico de 

controle de regressão e os gráficos de controle clássicos, substitui-se o valor da estatística t-

Student como sendo 3. Dessa forma, os limites de controle para o gráfico de controle de 

regressão do método proposto são: 

3

0

3







LIC

LC

LSC

 (10) 

Dentre os testes de estabilidade apresentados por Nelson (1984), para o presente trabalho 

serão utilizados os seguintes testes: 

 Teste 1: um ponto acima do LSC ou abaixo do LIC; 

 Teste 2: uma seqüência de oito pontos localizados do mesmo lado da linha central; 

 Teste 3: seis pontos em seqüência crescente ou decrescente. 
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Assim, caso ocorram estes dois tipos de falhas, o processo será considerado como estando 

fora de controle estatístico e, dessa forma, as causas especiais que alteraram o estado do 

processo deverão ser investigadas. Se as causas especiais forem detectadas, a equação de 

regressão e os limites de controle deverão ser calculados novamente, desconsiderando-se os 

pontos fora de controle. Caso não existam novos pontos fora de controle, procede-se para a 

Fase II do método proposto. 

3.2. Fase II – Monitoramento do Processo 

Em linhas gerais, a Fase II é o monitoramento propriamente dito do processo. Para esta fase, 

assume-se que o modelo de regressão estimado na Fase I do método proposto está correto e 

que os dados do processo a ser monitorado apresentem o mesmo comportamento dos dados 

utilizados na Fase I, já que assim é possível utilizar a equação de regressão e o desvio-padrão 

do modelo para calcular o valor previsto da característica de qualidade e os valores dos 

resíduos. 

No entanto, é necessário tomar dois cuidados para a utilização do método proposto durante o 

monitoramento do processo: (i) ao se utilizar uma equação de regressão calculada com base 

em um conjunto de dados anteriores, está-se trabalhando com a predição de novas 

observações; (ii) é possível que os novos dados extrapolem o região dos dados utilizados para 

a estimação da equação de regressão. A solução destes dois problemas será apresentada 

posteriormente, no decorrer da apresentação do método proposto. As etapas de execução da 

Fase II são: (i) coleta de dados e (ii) monitoramento do processo propriamente dito. 

3.1.1. Coleta de Dados 

Para a Fase II do método proposto é necessária a coleta de amostras individuais do processo, 

coletadas em intervalos regulares de tempo. Ressalta-se que os dados coletados devem conter 

o valor da característica de qualidade monitorada e respectivos valores das variáveis de 

controle do processo. 

3.1.2. Monitoramento do Processo Propriamente Dito 

Uma vez estimado o modelo de regressão é possível obter, através da equação de regressão 

ajustada, a previsão do valor da característica de qualidade e, conseqüentemente, o valor do 

resíduo. Para o presente trabalho, o valor previsto pelo modelo é considerado como o valor 

ideal para o processo, dados os valores das variáveis de controle. 

Por se tratar de uma nova amostra, considerada independente das amostras utilizadas para 

estimar o modelo de regressão, é necessário corrigir desvio-padrão de cada amostra em 

relação ao afastamento do novo vetor de variáveis de controle em relação ao valor médio de 

cada variáveis de controle da Fase I (HAWORTH, 1996; SHU et al., 2004). Para isso, utiliza-

se o elemento diagonal da matriz h (hat): 

jjjj xXXxh 1' )'(   (11) 

onde: x’j é o vetor das variáveis de controle da j-ésima observação; X é uma matriz definida 

por todos os vetores de valores das variáveis de controle utilizadas para estimar o modelo de 

regressão. 

Antes do monitoramento da amostra coletada, é necessário verificar se os valores das 

variáveis de controle referentes a esta amostra não estão extrapolando a região original 

definida pelo conjunto de variáveis de controle utilizadas para estimar o modelo de regressão. 

Esta verificação é necessária, já que, de acordo com Montgomery et al. (2001) e Neter et al. 
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(2005), o modelo de regressão é uma boa aproximação para a relação entre a característica de 

qualidade e as variáveis de controle dentro do intervalo de investigação, mas podem ser uma 

estimativa muito pobre para valores das variáveis de controle fora deste intervalo, 

prejudicando o desempenho do gráfico de controle de regressão múltipla. 

Para esta verificação, adota-se o procedimento descrito por Montgomery et al. (2001), que 

compara o valor de hjj com hmax, que é o maior valor dos elementos diagonais da matriz hat 

utilizados para estimar o modelo de regressão na Fase I do método proposto. Assim, se hjj for 

maior que hmax, o ponto representado estará fora do elipsóide definido pelos valores de 

variáveis de controle utilizadas para estimar o modelo, tratando-se de uma extrapolação, 

devendo ser desconsiderado do monitoramento realizado pelo gráfico de controle de regressão 

múltipla. Caso este erro se repita diversas vezes, deve-se voltar ao início da Fase I do método 

proposto, e se coletar novos dados, investigando-se novos intervalos de valores para as 

variáveis de controle. 

A variável a ser monitorada pelo gráfico de controle de regressão múltipla na Fase II é o 

resíduo na forma student, apresentado na equação (12). Os limites de controle para o gráfico 

de controle de regressão múltipla são os mesmos apresentados na Fase I. 

jj

j

j
h

e
z




1̂
 (12) 

Para a verificação da estabilidade do processo, serão utilizados os mesmos testes de 

estabilidade da Fase I. Assim, caso o ponto não esteja sob controle, o processo será 

considerado como estando fora de controle estatístico e, dessa forma, as causas especiais que 

alteraram o estado do processo deverão ser investigadas. 

4. Aplicação do Método Proposto 

O método proposto foi aplicado em um processo de Extrusão de Bandas de Rodagem de uma 

indústria multinacional de borrachas. A característica de qualidade a ser monitorada no 

processo estudado é o tempo de estabilização, que é medido a partir do momento em que o 

processo começa a operar após setup de um novo ajuste das variáveis de controle até o 

momento em que o processo se estabiliza. Esta característica de qualidade é uma variável 

contínua, que está diretamente relacionada à perda de matéria-prima e de tempo útil de 

processo, já que enquanto o processo está desestabilizado o produto produzido apresenta 

baixa qualidade, sendo posteriormente descartado. As variáveis de controle (xj) deste processo 

são: 

 x1 - temperatura na fieira; 

 x2 - nível de plastificação; 

 x3 - parâmetro de carregamento; 

 x4 - fator de enchimento; 

 x5 - temperatura da hélice; 

 x6 - temperatura Y; 

 x7 – tempo de setup. 

4.1. Aplicação da Fase I 

Os dados utilizados para a Fase I foram obtidos através de um experimento realizado na 

empresa. Neste experimento, utilizou-se um projeto fatorial fracionado em quatro partes com 
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as variáveis de controle ajustadas em dois níveis (2
7-2

) resultando em 32 amostras individuais. 

Devido à escolha deste experimento fatorial fracionado, as interações x4*x6, x5*x6 e x6*x7 

estarão confundidas com outras interações de primeira ordem e não poderão ser incluídas no 

modelo a ser estimado. Assim, há um total de 25 variáveis candidatas a entrarem no modelo 

de regressão linear múltipla, sendo 18 interações. 

O modelo de regressão, estimado pelo método de mínimos quadrados, é apresentado na 

equação (13): 

43625231741 10,89,114,144,119,129,168,141,227ˆ xxxxxxxxxxxyi   (13) 

Este modelo apresenta um coeficiente de determinação de aproximadamente 76,8% e um 

coeficiente de determinação ajustado de 76,1%. A estatística Cp de Mallows para este modelo 

foi igual a 7,9, que é bastante próxima do número de parâmetros do modelo. Para testar a 

significância do modelo de regressão estimado, utiliza-se a estatística F, calculada através da 

análise de variância (ANOVA) da regressão, que é apresentada na Tabela 1. 

 

Fonte SQ GL QM F Valor p 

Regressão 38913,7 7 5559,1 11,37 0,00 

Erro 11732,7 24 488,9   

Total 50646,4 31    

Tabela 1 – ANOVA para o modelo estimado. 

Como o valor p para o teste de significância do modelo de regressão, apresentado na Tabela 1, 

é menor que o nível de significância adotado (5%) rejeita-se a hipótese nula deste teste, logo, 

há fortes evidências estatísticas para considerar que a característica de qualidade seja 

linearmente dependente de pelo menos uma variável de controle. 

Seguindo o método proposto, apresenta-se na Tabela 2 o Fator de Inflação de Variância (FIV) 

para verificar a presença de multicolinearidade no modelo. Na Tabela 2 também são 

apresentados os resultados dos testes individuais para a significância dos coeficientes do 

modelo de regressão, que utilizam a estatística.  

 

. Termo Estimativa Desvio-padrão T Valor P FIV 

Intercepto 227,076 3,91 19,72 0,000 - 

x1 14,805 3,91 3,79 0,001 1,0 

x4 -16,922 3,91 -4,33 0,000 1,0 

x7 12,924 3,91 3,31 0,003 1,0 

x1*x3 11,373 3,91 2,91 0,008 1,0 

x2*x5 14,399 3,91 3,68 0,001 1,0 

x2*x6 11,884 3,91 3,04 0,006 1,0 

x3*x4 8,098 3,91 2,07 0,049 1,0 

Tabela 2 – Testes t individuais e valores FIV para as variáveis de controle e coeficiente de intercepto. 

Como é possível observar na Tabela 2, os valores do FIV de todas variáveis incluídas no 

modelo foram menores que 5, logo, o modelo estimado na equação (13) não apresenta 

multicolinearidade e as variáveis de controle incluídas no modelo podem ser consideradas 

independentes.  

Os testes t para o coeficiente de intercepto e de inclinação apresentam valor p menores que 

5%, que é o nível de significância adotado. Dessa forma, conclui-se que estes coeficientes são 

estatisticamente significativos e, portanto, as variáveis de controle e interações incluídas no 
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modelo têm um efeito significativo sobre a característica de qualidade monitorada. Para 

validação do modelo, apresenta-se na Figura 1 o gráfico de normalidade dos resíduos e o 

gráfico de resíduos versus valores estimados do modelo. 

 
                        (a)                                                                                                          (b) 

Figura 1 – Gráficos dos resíduos para validação do modelo. 

Através da análise da Figura 1(a), observa-se que a variância dos resíduos pode ser 

considerada como aproximadamente constante, já que esta se aproxima do padrão descrito por 

Montgomery e Runger (2003), não apresentando evidências de que a variância sofra variações 

com a alteração do valor estimado pelo modelo. Na Figura 1(b), os resíduos podem ser 

considerados como sendo normalmente distribuídos, já que aproximam-se razoavelmente da 

reta, esta conclusão é reforçada pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, que 

apresentou um valor p de 0,15, que é maior que o nível de significância adotado 5%.  

Como o modelo estimado foi validado, utiliza-se o gráfico de controle de regressão múltipla 

da Fase I para verificação de estabilidade dos dados utilizados para estimar o modelo de 

regressão linear, ver Figura 2. 

 

Figura 2 – Gráfico de controle de regressão múltipla da Fase I 

Como o gráfico de controle de regressão, apresentado na Figura 2, não apresentou nenhuma 

evidência de presença de causas especiais, o processo pode ser considerado como estando sob 

controle estatístico. Dessa forma, o modelo de regressão apresentado na equação (13) e o 

desvio-padrão do processo podem ser utilizados para estimar a característica de qualidade do 
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processo e monitorar o processo de Extrusão de Bandas de Rodagem. 
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4.2. Aplicação da Fase II 

Após a Fase I, inicia-se a Fase II do método proposto, que consiste basicamente na coleta de 

amostras individuais do processo, na verificação se as variáveis de controle extrapolam a 

região original de dados utilizados para estimar o modelo de regressão e, por fim, o 

monitoramento da característica de qualidade do processo.  

Os dados coletados devem conter: o valor da característica de qualidade e os valores das 

variáveis de controle, no momento de coleta dos dados. Para a aplicação da Fase II do método 

proposto, utilizou-se 122 amostras provenientes do processo de Extrusão de Bandas de 

Rodagem, coletadas pelos operadores do processo. 

Após a coleta dos dados, deve-se verificar se os valores do conjunto de variáveis de controle 

extrapolam a região formada pelos dados utilizados para estimar o modelo de regressão. 

Como hmax do dados utilizados para estimar o modelo de regressão adotado foi de 0,25, se hjj 

> 0,25 a amostra coletada está extrapolando a região original de dados, devendo ser 

descartada para a utilização no gráfico de controle de regressão proposto. Apenas uma 

amostra apresentou hjj maior que este valor, sendo, portanto, desconsiderada do 

monitoramento do gráfico de controle de regressão múltipla. 

Após a exclusão da amostra 41, que extrapolou a região dos dados utilizados para estimar o 

modelo de regressão, restam 121 amostras que serão monitoradas pelo gráfico de controle de 

regressão múltipla proposto. Adotando o valor do QMR do modelo estimado, os resíduos 

padronizados podem ser obtidos através da sequinte equação: 

jj

j

j
h

e
z




11,22
 (14) 

A Figura 3 apresenta o gráfico de controle de regressão para o monitoramento do processo de 

Linhas de Extrusão de Bandas de Rodagem. Ressalta-se que as amostras fora de controle 

estão acima dos limites de controle estatístico (pontos vermelhos) e amostras sob controle 

estatístico estão dispostas dentro dos limites de controle (pontos pretos). 

 

 

Figura 3 – Gráfico de controle de regressão múltipla da Fase II 
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Através da análise da Figura 3, conclui-se que o processo está fora de controle estatístico, já 

que o gráfico de controle proposto indicou que as amostras 2 e 30 estavam fora da região 

definida pelos limites de controle. Também se observa no gráfico de controle da Figura 3 que 

não ocorreram seqüências de oito pontos localizados do mesmo lado da linha central ou 

seqüências de seis pontos em seqüência crescente ou decrescente. 

Ressalta-se que para estas duas amostras, o valor dos resíduos fora dos limites de controle 

indica, necessariamente, uma diferença incomum entre o valor observado da característica de 

qualidade e o valor estimado pelo modelo de regressão. Neste caso, deve-se proceder com a 

investigação das causas especiais que levaram a este valor incomum. 

4. Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo principal propor um método para a aplicação dos 

gráficos de controle de regressão em um sistema produtivo, que foi elaborado a partir de 

outros métodos encontrados na literatura. Dessa forma, foi proposto um método dividido em 

duas fases inter-relacionadas: Fase I – análise retrospectiva – e Fase II – monitoramento do 

processo propriamente dito. 

A Fase I do método proposto inclui as etapas de coletas de dados, estimação do modelo de 

regressão linear que relacione a característica de qualidade às variáveis de controle do 

processo e a verificação da estabilidade do processo no período em que a amostra foi 

coletada. Se o processo for considerado como estando sob controle estatístico e, assumindo 

que o modelo de regressão estimado na Fase I do processo esteja correto, prossegue-se à Fase 

II do método proposto, que consiste na coleta de amostras individuais do processo, verificação 

da extrapolação da região original dos dados e monitoramento da característica de qualidade. 

O método proposto foi aplicado e validado em um processo de extrusão de bandas de 

rodagem de uma indústria de borrachas. Nesta aplicação explicitaram-se os passos 

intermediários das fases do método proposto, de forma a ressaltar a facilidade que esta 

sistematização pode gerar. Durante a aplicação do gráfico de controle de regressão múltipla 

proposto, detectou-se se duas amostras fora dos limites de controle. 
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