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Resumo 

Desenvolvem-se um modelo matemático e um método de solução simples e eficiente para a seleção de 
parâmetros de implementação (tamanho de amostra, intervalo de tempo entre amostras, e limites de 
controle) para gráficos de controle por atributos, que fornece soluções ótimas em termos da razão entre a 
rapidez de detecção e os recursos alocados à inspeção. Admitem-se duas formulações: minimizar o tempo 
médio até a detecção com restrição no número de unidades inspecionadas por unidade de tempo, ou 
minimizar o número de unidades inspecionadas por unidade de tempo com restrição no tempo médio até a 
detecção. A restrição adicional considerada em ambos os casos é a de número médio de amostras até um 
alarme falso. 

O uso da combinação mais eficiente de valores para os parâmetros de implementação do gráfico de 
controle torna-se especialmente relevante no caso, aqui considerado, de gráficos de controle por atributos, 
dado que estes tipicamente requerem tamanhos de amostra muito grandes — e tão maiores quanto melhor 
a qualidade exigida do processo. 

O método proposto pode ser aplicado a gráficos de np, p, c e u. São apresentadas tabelas de soluções 
ótimas e também um procedimento utilizando planilha eletrônica para solução de problemas com 
restrições adicionais típicas na prática, como por exemplo a exigência de intervalo de tempo “redondo” 
entre duas amostras. 

Palavras-chave: controle estatístico de processo, controle estatístico de qualidade, gráficos de 
controle por atributos. 

 
Abstract 
A simple but efficient model is developed for the design of control charts for attributes (np, p, c and u 
charts). The solutions provided are optimal in terms of the ratio between the sampling cost per unit 
time and the detection speed (defined as the inverse of the average time to signal a shift in the mean). 
The model extends a previous model for the design of X  charts. The ease of use of the method makes 
its implementation straightforward in any environment. 
 
Key words: control chart design, statistical process control, attributes. 
 

1. Introdução 

O início do controle estatístico de qualidade de um processo por gráficos de controle traz inevitavelmente 
consigo o problema do projeto (“design”) do gráfico, i.e., da escolha dos valores para os parâmetros: n 
(tamanho de amostra), h (intervalo de tempo entre amostras consecutivas), e LSC (limite superior de 
controle do gráfico). Uma descrição de gráficos de controle e do problema de projeto do gráfico pode ser 
encontrada em Montgomery (2001).  

Os valores desses parâmetros influenciam diretamente a rapidez com que o gráfico detectará alterações no 
processo, bem como a freqüência de ocorrência de alarmes falsos, e, obviamente, os custos de manter o 
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controle do processo. Os objetivos de maximizar a rapidez de detecção de alterações no processo, 
minimizar a freqüência de ocorrência de alarmes falsos e minimizar os custos de controle do processo são 
conflitantes, configurando um problema de otimização. Este problema tem recebido diversas formulações 
e tratamentos, indo desde a escolha arbitrária e desinformada do tamanho da amostra e do intervalo de 
tempo entre amostras, até o desenvolvimento dos modelos ditos “econômicos”, sofisticados e bastante 
completos, que procuram minimizar a razão custo/tempo, levando em conta todas os seus componentes, ou 
o maior numero possível deles. O inconveniente desses modelos é que utilizam diversos parâmetros com 
valores de difícil determinação na prática, como por exemplo, o tempo médio que o processo permanece 
em controle, o custo de investigar um alarme falso, o custo o tempo necessário para diagnosticar uma 
causa especial e reparar o processo, entre outros. Esta dificuldade constitui um obstáculo ao emprego de 
modelos econômicos para o projeto de gráficos de controle na prática, tornando-os objeto de críticas de 
diversos autores e pesquisadores. (Ver, por exemplo, Woodall, 1986). Não obstante, a necessidade 
concreta de tomar decisões sobre os valores a adotar para os parâmetros de projeto dos gráficos de controle 
permanece. Assim, torna-se desejável — mesmo necessário — dispor de modelos mais aplicáveis à 
realidade industrial, e que permitam uma decisão informada quanto ao desempenho e custos do controle da 
qualidade da produção. 

Motivado por essas considerações, o presente trabalho apresenta um modelo para determinação dos 
valores para os parâmetros do gráfico que otimizam a sua eficiência, definida como a razão entre a rapidez 
de detecção de uma alteração no processo e o custo de amostragem por unidade de tempo. 
Especificamente, tendo como entradas: (i) o custo de extrair uma amostra, (ii) a taxa de alarmes falsos 
tolerada, e (iii) a magnitude da alteração no processo que é considerada relevante detectar rapidamente, o 
modelo permite resolver, alternativamente, duas formas de problema: (a) determinar n e h que minimizam 
o tempo médio TES até a detecção da alteração no processo, sujeito a uma restrição no custo Ca de 
amostragem por unidade de tempo (forma “primal”); ou (b) determinar n e h que minimizam o custo Ca de 
amostragem por unidade de tempo, sujeito a uma restrição no tempo médio TES até a detecção (forma 
“dual”). 

Este trabalho é extensão de trabalho semelhante (Epprecht & Santos, 1998), que se aplica a gráficos deX. 
A presente extensão, para gráficos de controle por atributos, torna-se especialmente relevante porque esse 
tipo de gráfico, para apresentar rapidez de detecção razoável, normalmente requer amostras de grande 
tamanho, de modo que a questão da eficiência com este tipo de gráfico se torna crítica. 

O modelo e o método aplicam-se a gráficos de np, p, c e u. Aqui só se tratará gráfico de np, por limitação 
de espaço. 

  

2. Modelo Matemático 

2.1. Notação utilizada   

n - tamanho de amostra 
h - tempo entre amostras (também chamado de “intervalo amostral”) 
LSC - limite superior de controle 
α - risco de o gráfico de controle sinalizar causas especiais ausentes 
β - risco de o gráfico de controle não sinalizar uma causa especial presente 
p0 - média da fração defeituosa na ausência de causas especiais 
p1 - média da fração defeituosa na presença de causas especiais 
Ca - custo de amostragem por unidade de tempo, suposto na forma Ca=(bn)/h 
Cmax - valor da restrição de Ca (limite máximo aceitável) 
r - número médio de itens inspecionados por unidade de tempo 
rmax - limite máximo aceitável para r no caso de restrição em r 
b - custo de retirar e examinar cada unidade de uma amostra 
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TES - tempo médio entre a ocorrência da alteração no processo e o  e o sinal emitido pelo 
gráfico 

TESmax - valor da restrição de TES (limite máximo aceitável) 
NMA - número médio de amostras entre a ocorrência da alteração no processo e o sinal 

emitido pelo gráfico 
NMA0 - número médio de amostras até um alarme falso 
NMA0min - valor da restrição de NMA0 (limite mínimo aceitável) 
   
2.2. Hipóteses 

Supõe-se um processo de produção discreto (indústria de partes discreta) onde se deseja monitorar 
regularmente a fração de itens defeituosos. A intervalos regularmente espaçados de h unidades de tempo, é 
extraída uma amostra de n itens do processo, e as sucessivas frações defeituosas pi são plotadas em um 
gráfico de Controle de proporção defeituosa (“gráfico de np”). Supõe-se ainda que a existência de um 
produto defeituoso não deve influenciar em outro (independência). 

Supõe-se que o processo está sujeito a descontroles devido a causas especiais que provocam 
deslocamentos bruscos (“shifts”) em sua fração defeituosa média, do valor “em controle” p0, para um 
valor p1>p0. Um ponto pi acima do limite superior de controle é interpretado como sinal de que o processo 
está fora de controle. No presente trabalho apenas consideramos o limite superior de controle já que nosso 
objetivo é detectar descontroles que provoquem aumento na fração defeituosa. O limite de controle não é 
dado pela fórmula usual de “3-sigma” (que no caso de p0 muito pequeno pode levar a uma probabilidade 
de alarme falso muito grande), mas é determinado em função da restrição sobre a freqüência de alarmes 
falsos.  
 

2.3. Formulação do problema 

O problema possui duas formulações possíveis: a forma “primal”, em que se quer minimizar o TES sujeito 
a uma restrição no custo por unidade de tempo, que não deve exceder um valor máximo aceitável, pré-
estabelecido pelo praticante; e a forma “dual”, em que se quer minimizar o custo por unidade de tempo 
sujeito a uma restrição no TES, que não deve exceder um valor máximo aceitável. Ambas as formas 
possuem ainda uma restrição em NMA0. Formalmente, tem-se: 
 

Forma primal: 
min TES 
s.a. Ca ≤ Cmax 
NMA0 ≥ NMA0min 
 
Forma dual: 
min Ca 

s.a. TES ≤ TESmax 
NMA0 ≥ NMA0min 

 
Em ambas as formulações, 

Ca =(bn)/h (1) 

e, sabidamente, 

α10 =NMA                                                                                                                                      (2) 

onde α é a probabilidade de alarme falso do gráfico. 
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Além disso, Epprecht & Santos (1998) mostram que, sob as hipóteses formuladas, 

TES = (NMA-0,5)h (3) 

onde 

NMA = 1/(1- 
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Em (10) e (11), LSC representa a parte inteira de LSC. Em gráficos de np, como o número de 
defeituosos na amostra é forçosamente inteiro, é boa prática adotar LSC fracionário (por exemplo, 
LSC=LSC+0,5) para evitar a ambigüidade que pode surgir com LSC inteiro, quando o número de 
defeituosos em uma amostra coincidir exatamente com o valor de LSC. Com LSC fracionário não resta 
dúvida sobre o qual o maior número de defeituosos numa amostra que ainda está “dentro dos limites” do 
gráfico. 

Já foi visto que o problema se resolve minimizando a função g dada por (8), que depende apenas de n e 
LSC, pois NMA não depende de h (vide as equações (4) e (8). Uma vez determinados n e LSC  
ótimos, h é obtido diretamente pela equação (6) ou (9), se o problema estiver na forma primal, ou então 
por (7), se o problema estiver na forma dual. Recaímos portanto num problema de otimização a duas 
dimensões. Note ainda que, com n fixo, o menor NMA é obtido com o menor LSC  que satisfaz a 
restrição do NMA0 (já que, por (11), este LSC implica no menor β possível, o que, por (4), implica no 
menor NMA). Portanto a restrição sobre NMA0 “amarra” o valor de LSC ao valor de n; em conseqüência, 
pode-se realizar a busca do ótimo variando apenas uma variável, n, e obtendo o LSC ótimo para cada 
valor de n. 

Para a busca do ótimo, construímos uma planilha eletrônica no Excel, tendo como valores de entrada p0, 
NMA0min e o p1 de interesse. O uso desta planilha é ilustrado com um exemplo. A planilha está 
representada na Tabela 1. 
 

TABELA 1: Exemplo de solução 
 

Dados: Solução:
p0 NMA0 alfa(p0) p1 min g(n) n ótimo NMA

0,01 370 0,002703 0,05 134,9428 180 1,249682

int(LSC) beta n NMA g(n) n
3 0,7604 50 4,1738 183,6881 50
4 0,8197 60 5,5452 302,7140 60
4 0,7279 70 3,6757 222,3001 70
4 0,6289 80 2,6945 175,5636 80
4 0,5297 90 2,1262 146,3582 90
5 0,6160 100 2,6042 210,4161 100
5 0,5267 110 2,1130 177,4248 110
5 0,4415 120 1,7907 154,8798 120
5 0,3634 130 1,5709 139,2200 130
6 0,4459 140 1,8047 182,6518 140
6 0,3729 150 1,5946 164,1873 150
6 0,3071 160 1,4432 150,9123 160
6 0,2493 170 1,3322 141,4694 170
6 0,1998 180 1,2497 134,9428 180
7 0,2620 190 1,3550 162,4557 190
7 0,2133 200 1,2711 154,2280 200
7 0,1716 210 1,2072 148,5150 210
7 0,1366 220 1,1582 144,8142 220
7 0,1076 230 1,1206 142,7443 230
8 0,1484 240 1,1742 161,8076 240
8 0,1186 250 1,1346 158,6485 250
8 0,0940 260 1,1037 156,9694 260
8 0,0738 270 1,0797 156,5147 270
8 0,0575 280 1,0610 157,0755 280
9 0,0823 290 1,0897 171,0064 290
9 0,0650 300 1,0695 170,8452 300  
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Nas primeiras linhas da planilha são dispostos os dados de entrada do problema. No exemplo, p0=0,01; 
NMA0min=370; e p1=0,05. Comecemos, então, gerando uma coluna com valores de n variando de 50 até 
1000, de 10 em 10 unidades (a Tabela 1 omite as linhas para n>300, por razões de espaço).  

A segunda coluna fornece o menor valor de LSC que atende à restrição em NMA0: o menor LSC para 
o qual α é menor ou igual ao valor desejado de 0,0027 (pois, por (2), α=1/NMA0, portanto α≤1/NMA0min). 
Para obter este LSC usamos a função estatística CRIT.BINOM do Excel, que calcula o menor valor para 
o qual a distribuição binomial (n,p) acumulada é maior ou igual a um valor determinado. Essa função pode 
ser usada, com p=p0, para descobrirmos qual o menor valor de LSC para o qual o somatório no membro 
direito da equação (10) é maior ou igual a 1-α. 

Na terceira coluna devemos encontrar β a partir da equação (11). No entanto, não é necessário entrar com 
a fórmula por extenso (usando somatório, fatoriais, etc.); basta inserir a função DISTRBINOM com os 
parâmetros n, p1 e LSC. 

Substituindo β  na equação (4), obtemos o valor de NMA. O resultado se encontra na quarta coluna. 

A quinta coluna da tabela fornece g(n) = (NMA–0,5)n.  

Para facilitar o uso da planilha e encontrar n ótimo de forma automática, utilizamos a função PROCV que 
procura um valor na primeira coluna (coluna g(n)) à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma 
linha de uma coluna especificada (no caso a coluna com valores de n). Assim, tivemos que colocar a 
coluna com valores de n à direita de g(n). Para especificar o valor a ser encontrado da coluna de g(n), 
utilizamos a função MÍNIMO, que retorna o menor valor da coluna. A solução ótima possui n=180, 
LSC=6 (portanto LSC=6,5), e h pode ser obtido, conforme a restrição do problema, pela equação (6), (7) 
ou (9). Note porém que n e LSC ótimos não dependem nem da forma do problema (primal ou dual), nem 
do valor particular da restrição (i.e., de Cmax, TESmax ou rmax), que só afetará o valor de h. 
 
 

TABELA 2: Tabela de soluções ótimas para diversas combinações de NMA0, p0 e p1/p0 

NMA0 >= 370
       p0     
p1/p0

n LSC NMA n LSC NMA n LSC NMA n LSC NMA
1,5 50 3 148,48 930 31 4,18 970 68 1,44 550 75 1,25
2 980 19 2,02 780 27 1,34 330 28 1,26 160 27 1,23
3 520 12 1,28 230 11 1,37 70 9 1,62 60 13 1,11
4 230 7 1,42 140 8 1,26 70 9 1,09 50 12 1,01
5 180 6 1,25 90 6 1,24 50 8 1,1 50 12 1

NMA0 >= 200
       p0     
p1/p0

n LSC NMA n LSC NMA n LSC NMA n LSC NMA
1,5 60 3 78,86 970 31 3,15 930 64 1,35 470 64 1,28
2 960 18 1,82 630 22 1,43 270 23 1,32 130 22 1,29
3 430 10 1,34 250 11 1,21 100 11 1,2 50 11 1,16
4 200 6 1,45 130 7 1,21 50 7 1,24 50 11 1,01
5 150 5 1,31 50 4 1,76 50 7 1,05 50 11 1

0,10,050,020,01

0,01 0,02 0,05 0,1

 
Com base nessa observação, construímos então uma tabela de soluções ótimas e seus correspondentes 
NMA, para diversas combinações de NMA0, p0 e p1/p0 (ver Tabela 2). Por simples consulta a estas tabelas 
o usuário, fornecendo NMA0min, p0 e p1, é capaz de identificar diretamente o n o LSC ótimos. Em 
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seguida, com a equação (6) ou (9), no caso primal, ou com a equação (7), no caso dual, ele obtém h. A 
partir de (3), ele obtém o TES, e o número médio de unidades inspecionadas por unidade de tempo, r, é 
dado simplesmente por n/h. 
 
3. Restrições Adicionais de Ordem Prática 

Gráficos de controle por atributos foram criados para monitorar processos produtivos e, portanto, estão 
sujeitos a restrições adicionais de ordem prática sobre o valor de n ou h. Por exemplo, a aplicação da 
equação (6), (9) ou (7) para a obtenção de h pode levar a valores incômodos e impraticáveis como, por 
exemplo, 38 minutos, ou uma hora e sete minutos. Pode ser que na prática só se admitam valores 
“redondos” como meia-hora, quinze minutos, uma hora, uma hora e meia, ou um número inteiro de horas. 
O simples “arredondamento” do valor obtido para h pode não levar à melhor solução: pode ser que com o 
valor arredondado a melhor combinação de n e LSC se altere. Por isso, numa segunda fase do trabalho, 
consideramos restrições adicionais de ordem prática. A forma de solução do problema com tais restrições 
será descrita por meio de um exemplo, a seguir. 

 
 

TABELA 3: Problema Primal com restrições adicionais (colunas acrescentadas à planilha da Tab. 1) 
 

p0 NMA0 alfa(p0) p1 r máx 
0,01 370 0,002703 0,05 555 

PRIMAL 
 COM h ÓTIMO COM h PRÁTICO 

h ótimo TES n r max h prático  TES n r 
0,09 0,330969 50 555 0,25 0,92 50 200,00 
0,11 0,545431 60 555 0,25 1,26 60 240,00 
0,13 0,400541 70 555 0,25 0,79 70 280,00 
0,14 0,316331 80 555 0,25 0,55 80 320,00 
0,16 0,263709 90 555 0,25 0,41 90 360,00 
0,18 0,379128 100 555 0,25 0,53 100 400,00 
0,20 0,319684 110 555 0,25 0,40 110 440,00 
0,22 0,279063 120 555 0,25 0,32 120 480,00 
0,23 0,250847 130 555 0,25 0,27 130 520,00 
0,25 0,329102 140 555 0,50 0,65 140 280,00 
0,27 0,295833 150 555 0,50 0,55 150 300,00 
0,29 0,271914 160 555 0,50 0,47 160 320,00 
0,31 0,2549 170 555 0,50 0,42 170 340,00 
0,32 0,24314 180 555 0,50 0,37 180 360,00 
0,34 0,292713 190 555 0,50 0,43 190 380,00 
0,36 0,277888 200 555 0,50 0,39 200 400,00 
0,38 0,267595 210 555 0,50 0,35 210 420,00 
0,40 0,260927 220 555 0,50 0,33 220 440,00 
0,41 0,257197 230 555 0,50 0,31 230 460,00 
0,43 0,291545 240 555 0,50 0,34 240 480,00 
0,45 0,285853 250 555 0,50 0,32 250 500,00 
0,47 0,282828 260 555 0,50 0,30 260 520,00 
0,49 0,282008 270 555 0,50 0,29 270 540,00 
0,50 0,283019 280 555 1,00 0,56 280 280,00 
0,52 0,30812 290 555 1,00 0,59 290 290,00 
0,54 0,307829 300 555 1,00 0,57 300 300,00 
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Considere o problema na forma Primal, com os dados do exemplo da Tabela 1 (p0=0,01; NMA0min=370; e 
p1=0,05), e com a restrição rmax = 555. Começa-se gerando a planilha da Tabela 1. A utilização da equação 
(9) produz, para cada valor de n, os valores ótimos para h, que podem ser dispostos em uma coluna 
adicional, à direita da planilha (primeira coluna da Tabela 3; os valores estão em horas). Como eles não 
são “redondos” e, portanto, não práticos, temos que substituí-los pelos valores admissíveis na prática. 
Assim, em cada linha arredondamos h ótimo para cima (para não violar a restrição em rmax) de forma que 
h prático ∈ {1/4, 1/2, 1, 3/2, 2}.  

Com esses novos valores de h (h prático), recalculamos os valores de TES e de r. A restrição de custo é 
sempre atendida, pois arredondamos h para cima. Porém, como não estamos mais exatamente sobre a 
restrição, não há mais garantia de que a solução de menor g(n) coincida com a de menor TES. Em 
conseqüência não podemos mais substituir a função-objetivo original por g(n). Mantendo portanto a 
função-objetivo original, a solução ótima é a de menor TES. O exemplo na Tabela 3 ilustra a mudança do 
ponto de ótimo com a incorporação da restrição: a solução anterior (não praticável) possuía n=180 e 
h=0,32 (19,2 minutos). O TES seria de 0,243 horas. A solução praticável ótima possui n=130, h=15 
minutos, e TES=0,27 (11% maior); em contrapartida, r é igual a 520 itens amostrados por hora, em média, 
contra 555 da solução ótima: um custo 6,3% menor. Na eficiência global (rapidez/custo = g(n) = TES×r), a 
solução é, evidentemente inferior à ótima sem restrição adicional: 140,4 contra 134,9. 

O uso de uma planilha dessa forma permite rapidamente localizar a solução ótima. Restrições simples de n 
mínimo ou máximo são tratadas trivialmente: basta, nas linhas da planilha, não considerar valores de n 
fora desses limites. 

O caso dual não será aqui apresentado por limitação de espaço, mas é tratado de maneira análoga. 

 
4. Conclusão 

O método fornece soluções ótimas, e é fácil de aplicar na prática. Não há necessidade de software além do 
Excel, que é amplamente difundido. O método portanto é adequado para a realidade da indústria, estando 
ao alcance de todos. Sua utilização levará ao uso mais eficiente dos gráficos por atributos, podendo levar a 
reduções significativas do custo de amostragem e/ou do custo devido a demora na detecção de causas 
especiais no processo. 

No momento da redação deste documento, está sendo iniciada a extensão do modelo e método para 
gráficos de c. A extensão para gráficos de p e de u é trivial (simples mudança de escala). 
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