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CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO APLICADO A SISTEMAS
COMPLEXOS INDUSTRIAIS
Nasario de S. Filipe Duarte Junior ( São Paulo – SP)

Resumo
Processos industriais podem operar sistemas complexos, onde causa e efeito não são
facilmente correlacionáveis. Nestes casos, a aplicação de métodos de controle estatístico
de processo comuns para controle de processos pode levar a enganos. Este artigo pretende
discutir ferramentas mais apropriadas a esses processos, bem como os conceitos de causas
comuns e especiais para estes casos.
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1. Introdução
Sistemas complexos, que são sistemas dinâmicos interativos não-lineares, estão presentes à
nossa volta: o clima, o trânsito, um ecosistema, a economia etc.. Neste tipo de sistema,
relações de causa e efeito simples não ocorrem, e pequenas perturbações no sistema podem
causar efeitos imprevisíveis. Desastres e situações caóticas inicialmente não previstas
podem ser exemplos desse tipo de efeito. Um exemplo simples pode ser o acúmulo de
pequenas sujidades em tubulações, levando a uma interrupção total e repentina do fluxo.
Como as interações tendem a aumentar com o número de elementos em um sistema,
podemos concluir que o aumento da complexidade de sistemas produtivos e de serviços
observado ao longo dos tempos tem o potencial de gerar situações de caos com freqüência
cada vez maior. No entanto, é interessante notar que mesmo sistemas com poucos
componentes podem gerar comportamento complexo devido às interações sucessivas.
O uso de métodos de controle estatístico de processo tradicionais aplicados a estas
situações pode levar a resultados enganosos ou não eficazes. Reconhecer esses processos e
aplicar métodos mais adequados e estas situações torna-se de suma importância, evitandose tomar ações inadequadas.
2. Sistemas complexos
Sistemas complexos possuem as seguintes características:
- são dinâmicos, ou seja, modificam-se com o tempo;
- são interativos, ou seja, efetuam trocas em seus elementos ou com seu ambiente;
- apresentam divergência exponencialmente rápida (não linearidade);
- sensível dependência das condições iniciais, ou seja, pouco previsíveis,
apresentando comportamento não completamente determinístico (plenamente
previsível) nem completamente aleatório (plenamente imprevisível);
O sistema poderá apresentará uma estabilidade dinâmica, caso possua “atratores” (estados
para qual o sistema converge), caso contrário ele “explodirá” (torna-se-á caótico e se
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autodestruirá) ou estagnará. Há sistemas com mais de um atrator, nestes casos o
comportamento do sistema será periódico, oscilando os valores entre os atratores do
sistema. Existem ainda os “atratores estranhos”, configurações nas quais o sistema torna-se
aperiódico, normalmente ligado a sistemas dissipativos (sujeitos à entropia ou
irreversibilidade), tais como sistemas termodinâmicos (trocadores de calor, por exemplo).
Estas características são em parte devidas à interação entre os elementos do sistema,
criando retroalimentações positivas ou negativas. Além da causalidade mútua das
interações, defasagens entre ação e reação podem provocar a complexidade, como no caso
de ajuste de temperatura de água de um chuveiro, onde a demora entre ação e reação
impede um ajuste proporcional, necessitando de algumas interações para ajustar o sistema.
Estes períodos de transição ocorrem no meio industrial, por exemplo, em mudanças de
processo (mudança de cor, de material, de temperatura etc.).
A despeito da dificuldade de prever e controlar esses processos, alguns deles podem evoluir
positivamente, adaptando-se às condições, por meio de sinergias. Exemplos são os sistemas
homem-máquina, onde operadores aprendem como contornar dificuldades e tirar o melhor
proveito dos equipamentos disponíveis.
3. Ferramentas estatísticas usuais
Shewhart, ao desenvolver o CEP (Controle Estatístico de Processo) na década de 30,
baseado no movimento de partículas suspensas na água (movimento browniano), enxergou
a aplicação desta ferramenta aos sistemas da época, na maioria simples, sob o ponto de
vista de que nestes a média permanece mais ou menos constante. Nos dias atuais, nos
defrontamos cada vez mais com situações extremas, as quais exigem a aplicação de
métodos alternativos. Como exemplo temos o Seis Sigma, que persegue uma meta de 3,4
defeitos por 1 milhão de oportunidades.
Segundo PRIESMEYER (1992), a estatística tradicional pode mascarar a não linearidade
na forma de erros, por reduzir a quantidade de informação disponível. No caso complexo,
as ferramentas estatísticas usuais também podem produzir falsos alarmes, por interpretar a
variação normal do processo (causa comum) como uma causa especial de variação.
Portanto, as ferramentas da qualidade adequadas aos sistemas complexos devem ter por
base não modelos simples, lineares, mas modelos mais ricos, que revelem seus detalhes.
O CEP tem por objetivo não apenas o controle, mas também a melhoria contínua dos
processos (AIAG, 2005), com base no conceito de redução de variabilidade por meio da
eliminação de causas especiais de variação. Infelizmente no caso dos sistemas complexos, a
variabilidade é uma causa comum, inerente ao sistema, e nestes casos a redução destas
causas comuns necessariamente depende de mudanças nas interrelações do sistema, de
forma a reduzir sua complexidade ou criar atratores. Usando a terminologia do Seis Sigma,
a saída Y de um processo relaciona-se (de forma complexa no caso de nosso interesse) com
as variáveis de entrada X1, X2, X3, etc., por meio de uma “função de transferência”
Y=f(X1, X2, X3, ...). Para controlar e melhorar um processo deste tipo, primeiramente
deve-se entender quais Xs direcionam o Y (por exemplo utilizando-se de DOE - Design of
Experiments), para em seguida alterar as interrelações do sistema para tornar o processo
mais robusto, reduzindo-se o número de Xs para reduzir sua complexidade, ou
acrescentando-se novos Xs, de forma a produzir retroalimentação negativa (DUARTE e
RAMOS, 2006). Importante também é reconhecer que para estes tipos de processo nãolineares, a função de transferência só poderá ser estudada por meio de modelos não-lineares,
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como o polinomial, exponencial e outros, ou métodos como simulações em computador. Se
estas ações não forem possíveis, o controle de fato não será possível e a opção restante é
trabalhar com redundâncias para o caso de falha do sistema (ex.: utilização de back-ups,
aumento de tolerâncias, aumento de flexibilidade etc.).
Os gráficos de controle de Shewart tradicionais Xbar/R (média/amplitude) não são os mais
adequados a estas situações devido à restrição contra dados autocorrelacionados, fato
inerente aos sistemas complexos, sendo preferíveis os gráficos EWMA (média móvel
exponencial), CuSum (soma cumulativa) e Xind/Rmov (indivíduos/média móvel).
NEMBHARD e KAO (2003 e 2005) propõem o uso de gráfico EWMA adaptativo para
processos de transição (alteração de média com o tempo) e MASAROTTO e CAPIZZI
(2003) propõe outro tipo de EWMA adaptativo para monitorar grandes e pequenas
derivações do processo de modo simultâneo.
4. Exemplos
Martelli (1992) dá exemplos de sistemas complexos de áreas diversas, os quais foram
adaptados para os exemplos abaixo. Para melhor entender os exemplos, diagramas de
arquético (como proposto por SENGE (1990)) foram acrescentados. Por restrições de
espaço e para facilitar o entendimento, questões como normalidade de processo e sinais
estatísticos outros além de pontos fora de limites de controle não serão discutidos.
1º. Caso: processos onde o material é continuamente adicionado, processado e o produto
retirado, podendo acumular resíduos no processo. Exemplo poderia ser um Alto Forno
siderúrgico (Fig.1).
Material
adicionado
(com
contaminantes)

+

Processamento

Material
retirado

Retirada

Figura 1 – Diagrama de arquétipo de alto forno siderúrgico.
Um processo desse tipo poderia ser modelado como abaixo, sendo “x” a quantidade de
resíduo restante a cada momento de medição e b um indicativo da quantidade de
contaminantes:
xn+1=b.xn.(1-xn)

;

0=<xn=<1

Estabelecendo-se x0=0,5 e b=3,7 para os pontos 1 a 100, aumentando-se o valor para 3,8
nos pontos 101 a 200, 3,9 de 201 a 250 e finalmente 4,0 para 251 a 300, podemos comparar
gráficos Xbar/R e Xind/Rmov. Para esses valores de “b”, o sistema apresenta estabilidade
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dinâmica, porém para valores acima de 4,0 o sistema tornar-se-ia caótico (“explodiria”).
Notar que é um sistema aparentemente simples, de apenas uma variável. Os limites foram
baseados nos 100 primeiros pontos coletados.

Gráficos 1 a 4 – Xbar/R e Xind/Rmov para o Caso 1
É possível evidenciar que par Xind/Rmov foi muito mais eficaz em identificar as pequenas
alterações. De fato no ponto 104 (quatro instantes após o início da modificação), foi
possível evidenciar que algo diferente ocorreu, enquanto que no gráfico Xbar/R apenas no
ponto 300 poderíamos declarar o sistema como instável, o que poderia ser muito tarde para
evitar o caos.
Caso tivesse sido usado um gráfico EWMA, mais adequado a dados autocorrelacionados e
mais sensível a pequenas perturbações, a partir do ponto 101 já se teria percebido que o
processo não estaria mais sob controle.

Gráfico 5 – EWMA para Caso 1
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2º. Caso: processos onde há crescimento exponencial, compensado de forma não
proporcional devido à espera. Exemplo poderia ser o aquecimento de uma máquina,
regulado por um controlador (termostato) que realiza leituras a intervalos fixos, e ao ser
detectado que o limite para ação foi ultrapassado, realiza um resfriamento fixo (Fig.2).
Aquecimento
+
Medição
(delay)

Aumento
exponencial

-

Correção
linear

Resfriamento

Figura 2 – Diagrama de arquétipo de controle de temperatura de máquina.
O aquecimento se dá seguindo o modelo:
xn=yn-1eλt (escolhido x1=40)
e o resfriamento se dá conforme o modelo:
yn=xn-60 se xn>90
se xn=<90
yn=xn
onde: T=tempo e λ=0,4 (pontos 1 a 100) e 0,45 (pontos de 101 a 150).
OBS.: O parâmetro λ determina o nível de complexidade. A partir de λ=0,53 o sistema
torna-se caótico.
Os Gráficos Xind/Rmov abaixo mostram que a alteração do processo só produziu
pontos fora de controle a partir de ponto 138.

Gráficos 6 e 7 – Xind/Rmov para o Caso 2
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Em comparação, o gráfico CuSum abaixo, embora apenas a partir do ponto 139 revele
um ponto fora de controle, permite ver mais claramente que algo mudou no processo já
desde o ponto 129.

Gráfico 8 – Gráfico CuSum para o Caso 2
Neste caso, nenhum dos gráficos foi capaz de reconhecer logo a alteração surgida no
processo, nem a natureza complexa do mesmo.
3º. Caso: processos onde duas grandezas são correlacionadas, e o acréscimo em uma força
o decréscimo em outra. Exemplo poderia ser o ajuste de composição de uma mistura para
um volume fixo.
+
Correções
Crescimento de A,
decréscimo de B

Decréscimo de A,
acréscimo de B

Figura 3 – Diagrama de arquétipo de ajuste de composição de mistura.
As variáveis são x e p(x).
p(x)=b.p(x-1)mx/(p(x-1)m+xm)
xn=1-p(x-1)
Onde:
m=2 (constante); p=7 (constante); x0=0,3
b= 3,1 (pontos 1 a 100) e 3,2 (pontos 101 a 150)
OBS.: para b acima de 3,3 o sistema torna-se caótico.
Comparando-se gráficos EWMA e CuSum para esse processo, vemos que ambos revelam o
ponto 105 como o primeiro fora dos limites, e sob esse ponto de vista, não se pode afirmar
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que um seja superior a outro. Comparativamente, um gráfico Xbar/R não revelaria nenhum
ponto fora de controle no intervalo de 1 a 150 (esse gráfico foi omitido por economia de
espaço).

Gráficos 9 e 10 – EWMA e CuSum para o Caso 3
4º. Caso: processos onde o equilíbrio deve-se a sazonalidades. A realimentação positiva
dada pela amplificação é contrabalanceada pela realimentação negativa devido ao
amortecimento dado pela sazonalidade. Um exemplo poderia ser um dispositivo eletrônico
sujeito a influências de temperatura (Fig.4).
+

Excitação
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Amortecimento

Figura 4 – Diagrama de arquétipo do caso 4.
Um modelo para este amplificador poderia ser:
xn+1=xn+yn+1
yn+1=yn+ksenxn
onde x= amplificação; y=input; x0=2; y0=4; e k=ganho
Um modo alternativo de se avaliar o quão “caótico” é um sistema seria projetando em um
diagrama de fase as variações correlacionadas de x e y (∆x em função de ∆y), como
sugerido por PRIESMEYER (1992). Quanto mais quadrantes são “visitados” pela
trajetória de pontos, mais complexa será a natureza do sistema.
Novamente, o parâmetro k determina a complexidade. No nosso exemplo, para k=5, apenas
2 quadrantes são visitados, e o sistema é bem comportado (estabilidade dinâmica). Para o
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valor de k=6, o sistema muda completamente de padrão e “explode”. O diagrama de fase já
não demonstra nenhum padrão e todos os quadrantes são “visitados”.

Gráficos 11 e 12 – delta X “versus” delta Y e X “versus” Y para k=5

Gráficos 13 e 14 – delta X “versus” delta Y e X “versus” Y para k=6
5. Ações sobre processos complexos
Enquanto o processo está em estabilidade dinâmica (no limite do caos), os gráficos
EWMA, Xind/Rmov e CuSum podem ser um bom auxílio para detectar pequenas variações
nos parâmetros do processo que governam sua complexidade, a tempo de se tomar ações
locais e retornar à estabilidade dinâmica.
Saber quais variáveis determinam a complexidade do sistema depende de estudos
profundos da natureza do mesmo. DOE (Design of Experiments) proporciona ferramentas
importantes para determinar quais são essas variáveis.
Para tornar um processo robusto à variação deve-se reduzir sua complexidade. A forma de
conseguir isso é por meio de reprojeto do processo, por exemplo:
- redução de variáveis;
- mudança na relação entre variáveis;
- mudança de parâmetros;
- introdução de retroalimentação negativa;
- estabelecendo-se atratores (limites, poka-yokes, etc.).
No exemplo 1, a inclusão de uma retroalimentação (uma correção no processo) poderia
manter o processo estável. No exemplo 2 eliminando-se a espera, a correção seria mais
eficiente e o sistema se manteria sob controle. No exemplo 3, mudanças de parâmetros
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poderiam tornar o processo dinamicamente estável. No exemplo 4, um ajuste no parâmetro
de ganho ou uma mudança na relação entre variáveis poderiam ser ações cabíveis.
Nenhuma dessas ações é a princípio uma típica ação sobre causas especiais (ações
corretivas locais, tomadas por operadores), pois o problema básico é que o processo tem
uma natureza complexa e, portanto as variações poderiam, de certo modo, ser classificadas
como “causas comuns”, e as ações devem ser de responsabilidade gerencial, sobre as interrelações entre os componentes do sistema.
6. Conclusões
Sistemas complexos estão também presentes no mundo industrial. Estes sistemas operam
processos que podem aparentar controle estatístico, mas com pequenas variações nas
condições iniciais o verdadeiro caráter do processo se manifesta, fazendo com que este
assuma valores desproporcionais às variações iniciais. Desta forma, os gráficos usuais
(Xbar/R), não adequados a processo com dados autocorrelacionados, não são tão eficazes
em detectar as pequenas mudanças nos parâmetros de processo que podem levá-lo ao caos.
Enquanto o sistema estiver em equilíbrio dinâmico, gráficos como Xind/Rmov, EWMA e
CuSum podem ser usados para detectar essas pequenas variações e iniciar ações locais de
forma a manter a estabilidade dinâmica. Porém, é necessário entender que o
comportamento desses processos é realmente complexo, e variação excessiva (pontos fora
de controle) também podem ser entendidos como “causas comuns”, uma vez que somente
ações gerenciais (mudanças nos processos) podem realmente alterar a natureza do processo
e evitar definitivamente que este caminhe para o caos ou estagnação. As ações sobre
processos complexos deveriam visar torná-lo robusto, reduzindo sua complexidade ou
estabelecendo atratores.
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