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USO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS NO PROCESSO DE 
RECEBIMENTO DE MATERIAIS EM UMA INDÚSTRIA DE PÁS 
EÓLICAS 
 
RESUMO 

Em um mercado cada vez mais competitivo, é fundamental ter um processo estável que 

garanta a qualidade do produto fabricado, a redução de perdas e a satisfação do cliente, e 

para isso, a área de engenharia da qualidade vem desenvolvendo ferramentas 

estatísticas que visem aprimorar os processos produtivos. O gráfico de Shewhart ou carta 

de controle é um exemplo de ferramenta utilizada no controle estatístico do processo que 

é relatado nesse estudo, focando sua aplicação no procedimento de inspeção de 

recebimento de resina epoxi em uma indústria de pás eólicas. O trabalho adota o estudo 

de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por meio do 

levantamento e análise de dados da empresa objeto de análise, e posterior aplicação de 

ferramentas estatísticas. A análise evidencia que em um processo controlado foi possível 

reduzir o número de inspeções realizadas no recebimento, gerando agilidade na liberação 

do material sem abrir mão da qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Os gráficos (cartas) de controle são ferramentas para o monitoramento da 

variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo (WERKEMA, 1995). 

Garantir a estabilidade do processo é importante, pois processos instáveis podem resultar 

em produtos defeituosos, perda de produção, baixa qualidade e perda da confiança do 

cliente. As cartas de controle utilizam dados de medições de variáveis que influenciam na 

qualidade dos produtos ou processos. As medições são realizadas em pontos espaçados 

no tempo e registradas nas cartas. A cada medição, os resultados obtidos são 

comparados com limites de controle. Medições fora dos limites indicam a presença de 

causas especiais de variabilidade, anômalas ao processo, que prejudicam a qualidade do 

produto (MICHEL; FOGLIATTO, 2002). 

A variação provocada por causas comuns, também conhecidas como 

variabilidade natural do processo, é inerente ao processo considerado e estará presente 

mesmo que todas as operações sejam executadas empregando métodos padronizados. 

Quando apenas as causas comuns estão atuando em um processo, a quantidade de 

variabilidade se mantém em uma faixa estável (WERKEMA, 1995). Em um ambiente 

competitivo, manter o processo estatisticamente controlado é um instrumento útil para a 

manutenção do processo de melhoria contínua, através de um processo confiável e 

previsível com capacidade definida (PAESE, CATEN; RIBEIRO, 2001). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação de cartas 

de controle no procedimento de inspeção de recebimento de matéria-prima em uma 

empresa produtora de pás eólicas, visando estabelecer um padrão de amostragem 

baseado em um processo com capacidade que permita confiar no material recebido 

gerando ganhos no processo, na disponibilização de mão de obra, redução de tempo da 

matéria-prima retida para inspeção, além de fortalecer a parceria e confiança junto ao 

fornecedor. O trabalho foi conduzido em uma indústria de pás eólicas (objeto de análise), 

e a unidade de análise do estudo refere-se ao procedimento de recebimento de uma das 

principais matérias-primas do processo de fabricação de uma pá eólica, que em linhas 

gerais é resultante do processo de infusão de resina epóxi em camadas de tecido de fibra 

vidro, sendo a resina o componente mais crítico do processo. Foi gerada a carta de 

controle a partir das análises dos dados do teste de determinação da temperatura de 

transição vítrea (Tg) do material, realizado em calorímetro a fim de estabelecer a 

capacidade do processo que permita reduzir o número de análise a ser realizadas. 
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O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, evidências foram coletadas por meio do levantamento e análise de 

dados da empresa objeto de análise, e posterior aplicação de ferramentas estatísticas. 

Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, 

seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Cartas de controle 
 

A grande utilização das cartas de controle nas indústrias tem resultado em 

um grande número de estudos e trabalhos na área da Engenharia da Qualidade 

(TAGARAS, 1998). Com isso, existe um grande número de cartas de controle que podem 

ser utilizadas para diferentes tipos de processos, portanto o tipo de gráfico a ser utilizado 

depende da característica da qualidade a ser controlada. Para características contínuas 

como (peso, dimensão ou concentração) utilizam-se os gráficos para valores individuais 

X-BARRA R ou X-BARRA S, e em outros casos, instrumentos (“passa/ não passa”) são 

utilizados, o que produz uma discretização das características contínuas, permitindo 

assim o uso de gráficos p (ou np) (MONTGOMERY, 2001). 

A forma mais comum das cartas de controle são registros cronológicos 

regulares de uma ou mais características calculadas em amostras obtidas em medições 

em fases apropriadas do processo, conforme apresentado no Gráfico 1. 

Uma vantagem das cartas de controle é sua simplicidade na interpretação 

dos dados, pois pontos dispostos fora dos limites indicam que o processo está fora de 

controle, e se o processo estiver distribuído de forma aleatória dentro dos limites pode-se 

afirmar que não existem evidências de que o processo esteja fora do controle 

(JOHNSON; WICHERN, 2002). 

Gráfico 1  
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Fonte: Os autores. 
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Muitas das características de qualidade de um processo podem ser 

expressas em termos de valores numéricos, por exemplo: peso, dimensão ou volume, 

sendo denominadas variáveis. As características da qualidade variáveis, de modo geral, 

são controladas através do valor médio da qualidade e sua variabilidade.  

Dentre os gráficos de controle, os que mais se destacam para as inspeções 

de qualidade são, x  – R, , x  – S e medidas individuais (VIEIRA, 2014), os quais são 

aplicados em situações distintas, conforme segue: 

� O gráfico x  – R estuda a variação da média e da amplitude, utilizado quando as 

amostras são pequenas e de mesmo tamanho, sendo este o mais utilizado na prática; 

� O gráfico x  – S aborda a variação da média e do desvio padrão, e é o mais 

recomendado quando se quer analisar amostras que tenham de tamanho moderado a 

grande, ou variáveis; e 

� O gráfico de controle para medidas individuais monitora a variação da média e da 

amplitude móvel de amostras de um só item (n=1). 

 

2.2 Capacidade de processo 

 
O objetivo de toda fábrica é produzir dentro dos limites de especificação. 

Esses limites são estabelecidos pelos projetistas e são baseados nas exigências dos 

clientes, sendo que itens produzidos fora dos especificados representam perdas. Um 

processo é considerado capaz quando os itens são produzidos dentro das especificações 

(VIEIRA, 2014). 

Os limites de controle mostram o real desempenho, no entanto não há 

relação estatística entre os limites de especificações (definidos no projeto) e limites de 

controle (calculados no processo). A capacidade do processo é determinada através da 

comparação da variabilidade do processo, definida pelos limites de controle ±3σ, com a 

tolerância do projeto. 

 

2.3 Transição vítrea (Tg) 

 
Uma das principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo de 

construção de pás eólicas são as resinas epóxi, que são usadas como adesivos  

termos resistentes de alta performance usados para colagem de metais, madeira e 

polímeros. (MRAVLJAK;SERNEK, 2010).  
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Para que o compósito polimérico reparado atenda aos requisitos de serviço 

exigidos no setor aeronáutico, além das elevadas propriedades mecânicas (tração, 

compressão, cisalhamento, etc.), é importante que seja verificada a sua temperatura 

máxima de serviço, baseando-se no conhecimento da temperatura de transição vítrea 

(Tg) (DE PAIVA et al., 2006). Em geral, a temperatura de transição vítrea (Tg) está 

relacionada à região de transição vítrea para uma ampla variedade de polímeros 

termoplásticos e termorrígidos (MURAYAMA, 1982).  

A transição vítrea ocorre quando as cadeias moleculares de um polímero 

adquirem energia suficiente (geralmente de fonte térmica) para superar as barreiras de 

energia necessárias à rotação de ligações. Sob estas condições, o material passa do 

estado vítreo, caracterizado pela mobilidade limitada, para o estado de mobilidade, 

atingindo o equilíbrio termodinâmico (MENARD, 1999).  

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O monitoramento da variabilidade dos processos é de fundamental 

importância para se buscar atingir a estabilidade dos mesmos. O presente trabalho tem 

como propósito demonstrar a aplicação de cartas de controle no procedimento de 

inspeção de recebimento de matéria-prima em uma empresa produtora de pás eólicas, 

visando estabelecer um padrão de amostragem baseado em um processo com 

capacidade que permita confiar no material recebido gerando ganhos no processo, na 

disponibilização de mão de obra, redução de tempo da matéria-prima retida para 

inspeção, além de fortalecer a parceria e confiança junto ao fornecedor.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual é recomendado como o mais apropriado, quando se acredita que 

as condições do contexto são altamente pertinentes ao fenômeno em estudo, e quando a 

questão de pesquisa incorpora um componente exploratório (YIN, 2010). 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em achar alternativas mais estruturadas para garantir a estabilidade de seus 

processos, tendo assim um cenário propício para o desenvolvimento de um estudo de 

caso com aplicação de ferramentas estatísticas estruturadas, nesse caso, as cartas de 

controle. O estudo de caso realizado obteve dados a partir do controle de inspeção de 

qualidade de uma empresa que atua no ramo de energia eólica, localizada no município 

de Caucaia-CE. A empresa manufatura pás eólicas conforme projetos estabelecidos pelos 

clientes, além disso presta serviços de manutenção e reparos de pás em parques eólicos. 

Tem atualmente cerca de 1200 colaboradores e está a quatro anos no mercado. 
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Para a coleta dos dados, evidências foram coletadas por meio do 

levantamento e análise de dados da empresa objeto de análise, e posterior aplicação de 

ferramentas estatísticas, sendo esses dados mais detalhados a seguir. 

 

3.1 Plano de inspeção de recebimento.  
 

O plano de inspeção de recebimento de material da empresa estabelece que 

seja feito a análise de Tg a partir de uma amostra coletada de todos os lotes de resina 

epóxi recebidos, no entanto, na maioria dos recebimentos são enviados 10 lotes 

diferentes de resina. 

O tempo médio para a coleta, preparação das amostras, operação do 

equipamento e análise dos resultados é aproximadamente uma hora e trinta minutos para 

cada análise, o que implica em uma grande demanda de tempo e disponibilização de mão 

de obra para a execução da atividade. 

No intuito de facilitar a operação de recebimento, sem comprometer a 

qualidade do processo, foram criadas cartas de controle a partir dos dados de Tg 

realizados para os últimos 340 lotes recebidos, a fim de acompanhar a variação do 

processo e determinar a razão de capacidade de processo Ppk e estabelecer um novo 

plano de inspeção. 

 
3.2 Análise de dados 
 

A primeira etapa do estudo consistiu em estabelecer a correlação entre o 

valor de temperatura de Tg obtida e a massa da amostra utilizada em cada análise, 

buscando verificar a existência de alguma interferência significativa na medição da 

temperatura vítrea causada por variação causada por erro de análise ou laboratorial. 

O cálculo da correlação entre massa e temperatura (Tg) foi realizado a partir 

da equação de Pearson (Equação 1). 

 

( )( )

( ) ( )

n

i ii 1

2 2n n

i ii 1 i 1

x x y y cov(X,Y)

var(X) var(Y)x x y y

=

= =

− −
ρ = =

⋅− ⋅ −

∑

∑ ∑
      (1) 

  

Onde, 

xi e yi são medidos em ambas as variáveis e x  é a média das variáveis.  
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Devido ao tipo de análise, com medidas repetidas, optou-se usar o método 

de cartas para medidas individuais e amplitude móvel, onde calcula-se a média das 

amostras (Equação 2) e média das amplitudes móveis (Equação 3) a fim de se 

estabelecer o limite superior e inferior de controle para média das amostras (Equação 4 e 

5) respectivamente, além dos limites superiores e inferiores de controle para a média das 

amplitudes móveis (Equação 6 e 7) (VIEIRA, 2014). 

 

  (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 

onde,  

d2 e D4 são constantes obtidas a partir de tabelas estatísticas de gráficos de controle. 

Depois de estabelecidas as cartas, foi calculado o índice de capacidade do 

processo  Ppk e a curva de probabilidade do processo.  

Vale ressaltar que todos os cálculos deste estudo foram gerados no software 

Minitab 14. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Relações entre variáveis. 
 

O Gráfico 2 representa a relação entre a massa de cada amostra durante 

analisada com a temperatura obtida no teste, na qual é observado um comportamento 

aleatório entre as variáveis. Uma massa de aproximadamente 30mg de resina pode 

apresentar um valor de Tg entra 70 a 85º C. 
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Gráfico 2  
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Fonte: Os autores. 

 
O valor da correlação de Pearson é interpretado da seguinte maneira 

(MUKAKA, 2012):  

• Para ρ = 1 significa uma correlação perfeita positiva, onde ambos os valores 

aumentam e são dependentes entre si. 

• Para ρ = -1 significa uma correlação perfeita negativa, enquanto um aumenta o outro 

diminui, são dependentes entre si, porém de modo inverso. 

• Para ρ = 0 significa independentes entre si. 

  

O cálculo da correlação de Pearson realizado a partir dos dados obtidos gerou 

um valor de ρ = 0,001, mostrando assim, a independência dos valores das análises, sendo 

que se pode considerar que erros laboratoriais durante a preparação da análise não 

influenciam de modo significativo nos valores de temperaturas obtidos. Dessa forma, o foco 

do estudo passa ter como alvo identificar erros a partir da qualidade do material recebido.   

 
4.2 Cartas de controle 
 

Para o processo, é estabelecido apenas como crítico o limite de 

especificação inferior de 65oC. Amostras que não atingem ou superam esse valor são 

consideradas reprovadas. A carta de controle para medidas individuais, conforme 

apresentada no Gráfico 3, mostra uma média para as temperaturas de 77,89oC e os 

limites de processo inferior e superior de 71,82oC e 84,11oC respectivamente, 

evidenciando que nenhuma amostra obteve temperatura inferior a 65oC. 



USO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS NO PROCESSO DE RECEBIMENTO 
DE MATERIAIS EM UMA INDÚSTRIA DE PÁS EÓLICAS 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 – Pág. 9 

Gráfico 3 
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Fonte: Os autores. 

 

A carta de controle gerada para amplitude móvel mostrou um valor médio de 

amplitude móvel de 2,31oC e limites de processo inferior e superior 0 e 7,55oC, 

respectivamente(Gráfico 4). Observa-se que a variação dos resultados está próxima ao 

limite inferior, mostrando uma baixa amplitude entre os ensaios. 

 
Gráfico 4 

 
Fonte: Os autores. 
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Quando ocorrem pontos fora dos limites de controle, tanto no gráfico da 

média como no gráfico das amplitudes móveis, é um indicativo que há medidas fora de 

controle, porém não significa que tanto as medidas como a variabilidade estão fora de 

controle simultaneamente. Um valor grande de x determina um valor também alto para 

amplitude móvel (VIEIRA, 2014). Como não há um valor especificado para o limite 

superior, neste processo em estudo não há impacto relevante dos pontos encontrados 

fora dos limites, visto que as variações ocorridas estão acima do limite inferior 

especificado. 

 

4.3 Índice de capacidade de processo global (Overall) Ppk 
 

O Gráfico 5 mostra a distribuição dos valores de temperatura obtidos nos 

experimentos e a razão da capacidade do processo Ppk, que é estimado considerando a 

variabilidade de todos os dados em torno da média geral. 

O valor da média e do desvio padrão calculados são 77,92oC e 2,59oC 

respectivamente, para um total de 341 experimentos realizados. A razão de capacidade 

do processo Ppk encontrada foi 1,67. 

Figura 5 
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Fonte: Os autores. 
  

De acordo com a recomendação da (AIAG, 1995): 

� Ppk > 1,67: o processo provavelmente atende às exigências do cliente; 

� 1,33 ≤ Ppk ≤ 1,67: o processo pode não atender às exigências do cliente; é preciso 

atenção especial até atingir Ppk ≥ 1,67; 
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� Ppk ≤ Ppk: o processo está abaixo do padrão necessário para atender as exigências 

do cliente. A melhoria deve ser prioridade e deve ser documentado um plano de ação 

corretiva. 

Dessa forma, o valor para a razão de capacidade obtida, mostra que as 

exigências do processo estão sendo atendidas. 

 
4.4 Curva de probabilidade 
 

A curva de probabilidade, demonstrada no Gráfico 6, com 95% de confiança, 

mostra que as chances de uma análise de Tg apresentar valores menor que 65oC são 

menores que 0,1%. O valor médio encontrado foi 77,97oC   
 

Gráfico 6 
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Fonte: Os autores. 

 
Dessa forma, a curva de probabilidade fornece o argumento que sustenta a 

tomada de decisão de alteração do plano recebimento por parte do setor de Qualidade da 

empresa. 

 
5. CONCLUSÕES 
 

Os resultados mostraram que o material recebido vem atendendo a condição 

especificada e as medições realizadas por diferentes inspetores não sofrem efeitos 

significativos por erros de análise, sugerindo que eventuais diferenças na medição da 

temperatura de transição vítrea (Tg) são decorrentes de variações no processo de 

produção do fornecedor.  
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O uso das ferramentas estatísticas mostrou-se eficaz na avaliação dos 

dados. Com base nos resultados, o plano foi alterado, deixando de ser realizada a 

medição de análise em cada lote de cada recebimento, passando a ser 1 lote a cada 20 

recebimentos. Dessa forma foi reduzido tempo de retenção da matéria-prima no 

recebimento e diminuída a quantidade de análises sem afetar a qualidade utilizada no 

processo. 
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