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Resumo  
 
O crescimento de produções em grande escala conduziu ao despertar do interesse da indústria 
para a utilização de métodos de inferência estatística, com o objetivo de a partir de uma 
amostra se inferir sobre uma população.  
O estudo da capacidade de processos é uma ferramenta fundamental do controlo estatístico de 
qualidade, tendo como principal objetivo a verificação da média e variabilidade de um 
processo relativamente ao objetivo e limites de especificação impostos. Esta análise permite a 
compreensão do processo, estimando-se o número de produtos defeituosos que dele resultam, 
e os índices de capacidade  e , determinados a partir das estimativas de média e desvio-
padrão dos dados analisados.    
No presente caso de estudo é analisado o processo de cravação dupla utilizado na indústria de 
produção de embalagens metálicas de aerossóis. Até à data, eram apenas verificadas as 
características críticas de qualidade da embalagem - se estariam de acordo com os limites de 
especificação impostos - não havendo um conhecimento preciso do desempenho do processo, 
tendo sido esta a principal motivação do projeto. 
Na fase inicial realizou-se um estudo bibliográfico com o intuito de familiarização com a 
cravação dupla e acompanhou-se a produção no chão de fábrica para facilitar a perceção das 
variáveis que afetam o processo, de onde resultou a descrição de procedimento de set-up e 
afinação dos equipamentos, assim como a definição das variáveis a analisar. Numa segunda 
fase foram recolhidos, analisados e estimadas as capacidades de dois conjuntos amostrais 
distintos para os parâmetros críticos de qualidade da embalagem metálica de aerossol 
previamente definidos – o primeiro constituído por observações históricas, provenientes de 
diferentes ordens de produção, e o segundo constituído por observações de uma ordem de 
produção única. Na terceira fase foram interpretados os resultados obtidos, compreendidas as 
causas de variação assinaláveis e foram propostas sugestões de melhoria. 
Por fim, tendo em consideração a existência de dependência de vários parâmetros 
dimensionais na cravação dupla, desenvolveu-se um modelo de previsão, através de uma 
regressão linear múltipla, que permita compreender e antever a sua relação especificamente 
para o processo em estudo.  
Encontrar o equilíbrio entre a estabilidade de um processo de fabrico e a qualidade do que 
este origina é um desafio para a produção industrial e gestores de produção, pretende-se que 
de um processo produtivo resultem produtos que cumpram as expectativas do cliente. Deste 
projeto concluiu-se que o processo de cravação dupla apresenta várias causas assinaláveis 
que introduzem variabilidade na produção, revelando-se estatísticamente não estável. No 
entanto concluiu-se que a cravação dupla é capaz de produzir embalagens metálicas que 
respeitam os limites de especificação para a maioria dos parâmetros analisados, tendo-se 
concluido a existência de um único parâmetro crítico - altura de cravação - apresentando o 
pior desempenho entre os parâmetros analisados, devendo ser dedicados esforços para a 
correção desta situação.   
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Packaging seaming process capability analysis 
Abstract 
 
The worldwide growth in production has led to an increasing usage of statistical inference 
methods, which main objective is to infer something about a population based on a sample. 
Finding balance between stability, equilibrium and the quality of a manufacturing process it's 
no easy task, being a challenge for both industrial production and product managers. It is 
intended that from a productive process, the follow-up product reaches clients expectations. 
This project was developed within Colep, S.A technical department and was also dedicated to 
the analysis of the process double seaming in metallic packaging of aerosols. Up until now, 
only the verification of the critical characteristics was made, accordingly to the imposed 
specification limits, which resulted in a non-existing realistic knowledge of the performance 
of the process. The main motivation of this project was the uncertainty of the process 
capacity.  
The chosen approach was an adaptation of DMAIC from Six Sigma: in the definition phase of 
the project, the problem was identified with an extensive bibliographic research in order to 
learn more about double seaming. The set-up phase resulted in the understanding of the 
variables which affect the process by watching the production on the factory floor. In the 
measurement phase, two different "data samples" were analysed. One of them was made from 
historical observations of different production orders whereas the other one was made from 
observations of a single production order, which allowed a better comprehension of the 
process within the sample. In the analysis phase results were interpreted and the causes of 
variation were known. It was also understood that there was dependency from a lot of 
dimensional parameters in double seaming so, a prediction model was made using a multiple 
linear regression, which allowed the understanding of its dependency. In the improvement 
phase several enhancements and solutions were suggested. It is concluded that the process of 
double seaming is not statistically stable, however it is capable of producing metallic 
packages that are under the specification limits for the seam diameter and overlap parameters. 
The critical parameter of this analysis was the seam height, showing the worst results amongst 
the analysed parameters, therefore efforts should be made in order to correct this situation. 
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1 Introdução  
1.1 Análise de capacidade aos processos  
Pretende-se que de um processo de fabrico resultem produtos que cumpram as expectativas do 
cliente; para isso é necessário um processo estável, que seja capaz de operar com baixa 
variabilidade em torno dos objetivos ou dimensões nominais e que respeite os limites de 
especificação definidos para as características de qualidade.  
Os desafios da produção industrial em série, com cadências elevadas, colocam dificuldades 
aos responsáveis e gestores de produção - não é simples encontrar o equilíbrio entre o 
controlo da estabilidade dos processos e a aprovação ou rejeição de lotes de grandes 
dimensões. Considerando que os custos associados à inspeção total do que é produzido são 
muito elevados, e muitas vezes não é possível a sua realização (por exemplo quando são 
utilizados ensaios destrutivos), a validação de um lote deveria ser realizada com base na 
análise de amostras de dimensões tão reduzidas quanto o possível (Cabral, 2003). 
O controlo estatístico de processos (CEP) compreende um conjunto de ferramentas de 
inferência estatística, que permitem a partir de uma amostra (parte) inferir sobre a população 
(todo), direcionadas para a resolução de problemas com o intuito de se atingir a estabilidade 
de um processo e a melhoria do seu desempenho, com a consequente redução de 
variabilidade, onde se inclui a análise de capacidade. 
Num meio competitivo, o controlo estatístico e a melhoria contínua encontram-se lado a lado, 
uma vez que ao garantir-se um processo estável, previsível e com capacidades definidas, a sua 
evolução poderá ser facilmente acompanhada. É função dos operadores, engenheiros, 
responsáveis de qualidade e gestores procurar continuamente a melhoria do desempenho de 
um processo. Assim, a qualidade assume-se como um valor universal que se tornou uma 
questão global (Judi, Jenal, & Genasan, 2011). 
 
1.2 A Colep, S.A 
Fundada em 1965, pelo Engenheiro Ilídio Leite Pinho, a Colep S.A dedicava-se apenas à 
produção de embalagens metálicas - hoje, após décadas de crescimento, vê o seu exercício 
repartido por três divisões principais: 
1. Aerosol Contract Manufacturing: oferece soluções flexíveis e próximas aos mercados 

dos respetivos clientes, tendo como principais funções a formulação e enchimento de 
aerossóis, processo também designado por Filling. São produzidos aerossóis para 
cuidados pessoais e beleza, higiene da casa, produtos técnicos e cuidados de saúde.  

2. Liquids and Creams Contract Manufacturing: as suas principais funções assemelham-se 
às da Aerosol Contract Manufacturing, sendo produzidos líquidos e cremes. Os 
produtos criados por esta divisão são essencialmente para cuidados pessoais e higiene da 
casa. 
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3. Packaging: podemos encontrar duas vertentes distintas, a Plastic Packaging e a Metal 
Packaging, ambas apresentam como principal função o fabrico de embalagens plásticas 
e metálicas, respetivamente.  

 Plastic Packaging: oferece soluções a nível de embalagens plásticas produzidas 
através de moldação por sopro e componentes através de injeção.  

 Metal Packaging: é responsável pela produção de embalagens em folha-de-
flandres, podendo ser industriais e alimentares, que se classificam como General 
Line, ou embalagens para aerossóis.  

Apesar de fundada em Vale de Cambra, Portugal, a Colep S.A cresceu e expandiu-se; hoje 
encontra-se por todo o mundo – Europa, América do Sul, América do Norte, Médio Oriente e 
Norte de África e ainda na Ásia. Se a sua presença se multiplicou também a sua 
responsabilidade aumentou, tendo sempre bem presentes os valores - foco no cliente, paixão 
pela excelência e a criação de valor, assim como o desenvolvimento de novas soluções que 
permitam a melhoria contínua dos processos e produtos (Colep S.A, 2014).    
1.2.1 Embalagem de aerossol  
Na Colep S.A, produzem-se embalagens metálicas de aerossóis em folha-de-flandres de três 
corpos – cúpula, fundo e virola; na fábrica de Vale de Cambra são produzidas embalagens 
com as dimensões Ø45, Ø49, Ø52, Ø57 e Ø65, no Anexo A encontram-se disponibilizados os 
seus detalhes técnicos. 
A folha-de-flandres é uma chapa de aço fina revestida por estanho que confere grande 
robustez à embalagem. Este material apresenta um acabamento superficial com brilho 
metálico e tem excelentes propriedades de resistência à corrosão, boa soldabilidade e permite 
criar uma barreira à exposição solar, poeiras e bactérias que poderiam conduzir à degradação 
da formulação confinada na embalagem.    
 
1.3 O projeto na Colep S.A  
O presente projeto, enquadrado na divisão Metal Packaging, e realizado no Departamento 
Técnico, foi dedicado à análise de capacidade de embalagens metálicas de aerossóis 
especificamente de dimensão  Ø45. A produção deste tipo de embalagem, durante o projeto, 
foi exclusiva da Linha 18.  
1.3.1 A Linha 18 
A linha 18 insere-se na área produtiva de montagem de aerossóis onde existem mais cinco 
linhas de produção (12, 15, 16, 17, 27). Durante este projeto esteve em laboração contínua, ou 
seja, a três turnos de segunda-feira a domingo, inclusive, apenas com paragem no domingo à 
tarde. Existem três supervisores (um por turno) responsáveis pela execução de tarefas 
específicas como setup e afinação dos respetivos equipamentos.  No Anexo B encontra-se o 
layout da área de montagem de embalagens de aerossóis.   
A cadência da Linha 18 é elevada, são produzidas 140 embalagens por minuto, verificando-se 
a existência de dois equipamentos independentes entre si, responsáveis pela ligação mecânica 
entre os componentes que originam a embalagem – cravadeiras 1 e 2 - de cadência 70 
embalagens/minuto, que garantem a não acumulação de embalagens nos transportadores.  
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1.3.2 Montagem da embalagem e a cravação dupla 
Antes de se inicializar a montagem da embalagem, é necessário proceder à preparação da 
folha-de-flandres, esquematizada na Figura 1. A matéria-prima chega em bobines à Colep 
S.A, é cortada, aplicada a litografia, e sofre a última operação de corte com as dimensões 
específicas para a sua aplicação (Colep S.A, 2014). 

 
Figura 1 - Processo de preparação da folha-de-flandres utilizada para a produção das embalagens 

A fase de montagem inicia-se com a alimentação da folha-de-flandres na linha, de seguida é 
enrolada e soldada, obtendo-se a virola. É colocado verniz nas superfícies, que serão curadas 
através da sua passagem por fornos de secagem ao longo da linha. De seguida, as virolas são 
levadas por um transportador que se ramifica antes de ocorrer a cravação.  
Os três corpos - cúpula, fundo e virola - são alimentados nos equipamentos responsáveis pela 
ligação mecânica, isto é, pelo processo de cravação dupla. Este processo é muito importante 
pois garante a integridade e estanquidade da embalagem quando finalizada. 
Terminada a montagem, os transportadores unem-se novamente e por fim, a embalagem é 
sujeita ao teste de estanquidade e colocada numa palete que será fechada quando estiver 
completa. Na Figura 2 encontra-se o esquema ilustrativo do processo de fabrico da 
embalagem metálica de aerossol. 

 
Figura 2 - Processo de montagem da embalagem metálica de aerossol  

Na mesma embalagem são realizadas duas cravações, a primeira entre o fundo e a virola, e a 
segunda entre a cúpula e o corpo com o fundo já cravado. O processo é realizado em duas 
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etapas - 1º Passe e 2º Passe - através do enrolamento e sobreposição das camadas da virola e 
respetivo componente. É possível encontrar a descrição do processo no Anexo C. 
O resultado destes passos designa-se por cravação dupla e apresenta uma estrutura bem 
definida que encerra várias caraterísticas críticas para a qualidade, visto em corte, o resultado 
da secção transversal deve ser semelhante ao esquema ilustrado na Figura 3, onde se 
encontram representadas as suas principais dimensões (Burton, Manual de referência da 
Cravação Dupla para latas alimentares). 

 
Figura 3 – Ilustração da vista em corte do perfil de cravação dupla 

1.3.3 Plano de Inspeção à cravação dupla 
Uma embalagem metálica de aerossol que apresente individualmente, ou de forma 
combinada, riscos, microfugas ou reduzido limite de pressão interno quando sujeita a testes de 
performance, pode antever a sua qualidade gravemente afetada. A segurança depende da 
condição da cravação dupla, que por sua vez depende da sua estrutura e formação, e não 
exclusivamente de uma dimensão isolada. 
Na Colep S.A é realizada a inspeção das embalagens recorrendo a testes e ensaios em 
laboratório às caracteristicas críticas de qualidade a cada set-up, no início de cada nova ordem 
de produção (mesmo que um set-up não tenha sido exigido), após afinações na cravadeira, e 
ainda mediante as exigências do cliente, que pode impor a realização de testes em 
determinados intervalos de tempo durante a própria produção. 
As exigências dimensionais avaliadas encontram-se especificadas pelo European Committee 
For Standardization, e documentadas na norma técnica EN 15007:2006 (E). 
1.4 Objetivos do projeto 
Até à data, é cumprido o plano de inspeção e ensaio que visa a verificação do cumprimento 
dos limites de especificação para as caraterísticas críticas à qualidade da embalagem, no 
entanto este método de inspeção não oferece qualquer informação sobre a variação ao longo 
do tempo, havendo um total desconhecimento do comportamento do processo.  
Assim, o principal objetivo do presente projeto é a caracterização do processo de cravação 
dupla, para os vários parâmetros críticos à qualidade da embalagem, em função das 
especificações existentes, isto é, pretende-se localizar as médias, identificar a variabilidade e a 
existência da presença de causas assinaláveis de variação, ou seja, de causas que não sejam 
naturais ao processo e que possam prejudicar o produto manufaturado, utilizando-se 
ferramentas de controlo estatístico. Pretende-se também estimar os índices de capacidade do 
processo  e  através de amostras, para que se tenha um conhecimento abrangente da 
cravação dupla.  
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Por fim, tendo em consideração a existência da dependência de vários parâmetros 
dimensionais da cravação dupla, definiu-se também como objetivo o desenvolvimento de um 
modelo de previsão que permita compreender e antever a sua relação, especificamente para o 
processo e equipamentos envolvidos neste estudo.  
1.5 Método seguido no projeto  
O presente projeto dividiu-se em quatro fases distintas e o Minitab16 foi o software utilizado 
nas análises realizadas ao longo do projeto. Na primeira fase, procurou-se definir a situação 
inicial encontrada, realizou-se um estudo bibliográfico com o intuito da familiarização com a 
cravação dupla e acompanhou-se a produção no chão de fábrica, com os supervisores, com o 
intuito de se facilitar a perceção dos parâmetros que mais afetam a qualidade da embalagem, e 
de se entender possíveis causas de variação.  
Na segunda fase, foram recolhidas, analisadas e estimadas as capacidades de duas amostras 
distintas para os parâmetros previamente definidos – a primeira constituída por observações 
históricas, provenientes de diferentes ordens de produção, e a segunda constituída por 
observações de uma ordem de produção única.  
Na terceira fase foram interpretados os resultados obtidos, compreendidas as causas de 
variação assinaláveis e ainda foram propostas sugestões de melhoria. 
Na quarta e última fase, tendo em consideração a existência de dependência de vários 
parâmetros dimensionais na cravação dupla, desenvolveu-se um modelo de previsão, através 
de uma regressão linear múltipla, que permita compreender e antever a sua relação 
especificamente para o processo em estudo. 
1.6 Estrutura da dissertação 
A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. Inicialmente introduziu-se o 
projeto, fez-se uma breve apresentação da empresa, e foram dados a conhecer o seu âmbito e 
os respetivos objetivos, tendo sido também definida a metodologia utilizada.  
No segundo capítulo apresentou-se o trabalho bibliográfico que sustenta teoricamente as 
problemáticas desenvolvidas, especificamente referentes às metodologias e ferramentas que 
sustentam as análises realizadas de controlo estatístico. 
No terceiro capítulo foram realizadas as descrições explanatórias dos parâmetros definidos 
como críticos para a qualidade da embalagem. 
No quarto capítulo foi feita a descrição detalhada do estado inicial e problemas encontrados, 
tendo sido utilizadas para o efeito as amostras históricas – para cada parâmetro foram 
verificados os pressupostos exigidos estatisticamente, determinadas as cartas de controlo e os 
índices de capacidade. No fim do estudo de cada parâmetro é possível encontrar um sumário 
de considerações para a análise.  
No quinto capítulo realizou-se a análise de capacidade recorrendo a amostras provenientes de 
uma única ordem de produção, tal como no quarto capítulo, foram também verificados os 
pressupostos exigidos, determinadas as cartas de controlo e estimados os índices de 
capacidade. No fim do estudo de cada parâmetro é também possível encontrar um sumário de 
considerações para a análise. 
No sexto capítulo encontra-se exposto o modelo de previsão, de regressão linear múltipla, 
desenvolvido para antever a relação dos vários parâmetros dimensionais da cravação dupla.  
No sétimo, e último capítulo, são apresentadas as conclusões finais e possíveis projetos 
futuros.  
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2 Estado de arte 
 
2.1 Seis Sigma 
Qualquer produto resulta de um processo, isto é, de uma sequência de operações que 
transformam inputs em outputs. Diz-se que se um produto estiver em conformidade com as 
especificações é porque estará na ausência de erros ou defeitos (Faria, 2014). 
Um defeito pode ser definido como um qualquer output de um processo que não corresponda 
às especificações do cliente (Massachusetss Institute of technology, 2012). Sendo a qualidade 
igual à conformidade com as especificações (Faria, 2014), ao melhorar-se o desempenho de 
um processo, consequentemente se irá melhorar a sua qualidade e se vai reduzir o valor obtido 
de defeitos por milhão de oportunidades (Massachusetss Institute of technology, 2012). 
A garantia de qualidade com base na implementação de controlo de processos é uma das 
ideias chave das normas de gestão de qualidade. O controlo de processos exige o 
levantamento dos processos, isto é, a identificação das respetivas operações; para cada 
operação devem ser identificadas as causas de defeitos; de seguida devem ser eliminadas 
sistematicamente essas causas; e por fim, caso não seja possível a sua eliminação, deve-se 
detetar e corrigir os defeitos imediatamente após a sua ocorrência.   
No entanto, a garantia de qualidade não deve ser baseada na deteção e posterior correção de 
erros ou defeitos. Em vez disso, a abordagem correta deverá consistir na aplicação de medidas 
para prevenir e detetar o mais cedo possível essa ocorrência (Faria, 2014). 
O Seis Sigma é um método de qualidade com o foco na eliminação de defeitos, desperdícios e 
retrabalho, usando uma aproximação medível e métodos de controlo e análise estatísticos. 
Pode ser classificado como (Watson, 2004): 

 Filosofia de gestão: ideal para processos de trabalho rotineiros, reconhece a relação 
entre o número de defeitos, custo de desperdício em operações e o nível de satisfação 
do cliente e os produtos e/ou serviços de uma organização.  

 Metodologia de medição do processo: método de previsão da probabilidade de um 
processo produzir resultados que vão de encontro às expectativas do cliente, ou 
especificações estabelecidas.  

O sigma deve ser utilizado como métrica para comparação de níveis relativos de qualidade; o 
nível competitivo de desempenho encontra-se entre três a quatro sigma. Através do 
levantamento do número de defeitos e dos índices de capacidade,   e ,  é possível chegar 
tanto ao rendimento de um processo, como ao seu nível sigma ( Ribeiro & Caten, 2012). 
Na Tabela 1 encontram-se as relações entre as variáveis previamente referenciadas. 
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Nível de desempenho 
sigma 

( ) 

Defeitos por milhão de 
oportunidades  

( ) 

Rendimento do 
processo 

Capacidade do 
processo  

( ) 

Capacidade do 
processo 

( ) 
1.0 670,000 33 Não capaz Não capaz 
2.0 308,537 69,2 Não capaz Não capaz 
3.0 66,807 93,32 1,0 0,5 
4.0 6,210 93,38 1,33 0,83 
5.0 233 99,9767 1,67 1,17 
6.0 3,4 99,99966 2,0 1,5 

Tabela 1 - Escala de desempenho sigma e comparação de níveis de qualidade  
2.2 Projeto de Seis Sigma técnico 
Num projeto técnico de Seis Sigma os esforços são concentrados no sentido da melhoria do 
desempenho do processo, procurando-se reduzir a sua variabilidade dentro dos limites de 
especificação e em torno dos valores nominais, também designados como objetivos dos 
parâmetros do produto.  
Na realidade não é possível atingir-se exatamente os valores nominais estabelecidos em todos 
os momentos, independentemente do quão bom é o processo que origina o produto, haverá 
sempre variação. Ou seja, sempre que numa linha de produção um produto é acabado será 
diferente de um outro produto produzido noutro instante. O desempenho do processo 
distribuir-se-á em torno do objetivo, geralmente essa distribuição assume a forma 
representada na Figura 4 e designada por distribuição normal de probabilidade.  
A probabilidade de um defeito ocorrer a curto prazo não tem em consideração as mudanças 
que ocorrem a longo prazo. Numa análise a curto prazo a variabilidade deve ser mais reduzida 
do que se esperaria a longo prazo, como se pode verificar na Figura 4 (Gygi, DeCarlo e 
Williams 2005). 

 
 
 

Quando existe plena compreensão do processo é possível definir quais os inputs a aplicar e 
como devem ser combinados para se produzir produtos com as características desejadas, 
tendo sempre presente a noção de que os resultados de um processo dependem também dos 
erros associados que geram variação.  
Os inputs são controlados para gerarem os resultados esperados; este método fundamental 
permite a partir de uma determinada condição conseguir-se melhorar. Deve-se olhar para os 
resultados para se compreender os inputs, o processo, e os erros que levaram à sua produção. 
Quando a causa de variação é conhecida, pode-se controlar o que se produz – e multiplicar 
esta ação no futuro. Compreender as causas é o primeiro passo de um projeto de melhoria 
(Gygi, DeCarlo e Williams 2005). 

Figura 4 – Comparação de distribuição dos valores obtidos de um parâmetro de qualidade em torno do objetivo a 
curto e longo prazo 
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Toda a variabilidade é causada por algum motivo, esta relação é causal - existindo uma causa 
ocorrerá um efeito. A variabilidade é o conjunto de diferenças nos resultados de um processo. 
Estas podem ser classificadas como comuns ou aleatórias e especiais ou assinaláveis.  
As causas comuns são uma parte natural do curso de produção. Pode-se atuar para a sua 
redução, mas não é possível eliminá-las completamente de um processo. As causas 
assinaláveis podem refletir uma situação de instabilidade, os seus efeitos são capazes de 
provocar alterações nos parâmetros e/ou distribuição subjacente. Não são inerentes ao 
processo e apresentam efeitos de amplitude significativa (Montgomery, 2009). 
No caso de um processo estar sujeito a causas assinaláveis, o resultado poderá ser 
imprevisível, concluindo-se que o processo será (estatisticamente) não estável (Gygi, DeCarlo 
e Williams 2005). 
Na Figura 5 é possível verificar distribuições provenientes de processos apenas sujeitos a 
causas comuns, e processos sujeitos a causas assinaláveis.  
 

 
Figura 5 – Comparação das distribuições de probabilidade de um processo estável e um processo não estável 

2.3. Análise de Capacidade de um processo industrial  
A análise de capacidade de um processo é um estudo científico e sistemático que permite 
detetar e eliminar causas atípicas de variação até se atingir o estado de controlo estatístico. 
Quando o estudo estiver terminado deverá ser possível estimar os índices de capacidade,  e 

, o número de defeitos por milhão de oportunidades, o sigma do processo e identificar a 
sua variação natural.  
Para este estudo há que compreender que os limites de especificação e os de controlo nada 
têm em comum. Os primeiros são fixados, geralmente na fase de projeto, em função dos 
requisitos do cliente e tendo em consideração o processo produtivo e possibilitam determinar 
se um produto é ou não aceitável (ou defeituoso), são designados por  (limite inferior de 
especificação) e  (limite superior de especificação).  
Por sua vez, os limites de controlo são determinados exclusivamente em função da 
variabilidade do processo em estudo, sendo designados por  (limite inferior de controlo) e 

 (limite superior de controlo). 
O estudo da capacidade de um processo é um método que combina ferramentas de controlo 
estatístico desenvolvidas através da curva de distribuição normal e gráficos do tipo cartas de 
controlo que, juntamente com uma boa reflexão de engenharia e análise dos dados, permitem 
representar o processo (Wooluru, R. e Nagesh 2014). 
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É crucial referir que este tipo de análise requer o cumprimento de duas exigências críticas, se 
estas suposições não forem cumpridas os resultados da análise poderão ser irrealistas (Keith 
M. Bower n.d.): 

1. O processo deve encontrar-se em controlo estatístico ou ser estável. 
2. Os resultados do processo devem ser normalmente distribuídos.  

Na fase final de uma análise de capacidade, espera-se que tenha sido realizada uma 
“radiografia” ao processo, isto é, que se tenha um conhecimento total sobre ele, podendo ser 
classificado como (Cabral 2003):  Processo fora de controlo a produzir defeitos; 

 Processo fora de controlo a não produzir defeitos; 
 Processo em controlo a produzir defeitos; 
 Processo em controlo a não produzir defeitos. 

As ferramentas disponíveis para a execução deste tipo de estudo são (Montgomery 2009):  Histogramas: ferramenta estatística que permite sumarizar dados, é construído para 
variáveis contínuas e permite dividir as observações em intervalos designados por 
classes de intervalos. Na construção do histograma o eixo horizontal deve ser utilizado 
para a escala de medição e o eixo vertical para representar as contagens, ou seja, as 
frequências. Permite avaliar a forma da distribuição, a tendência central e a 
variabilidade.  

 Gráficos de Probabilidade: método gráfico para determinação da adequabilidade do 
modelo de probabilidade para os dados.  

 Desenho de Experiências (DOE): útil para um processo em desenvolvimento e 
resolução de problemas. Permite identificar a magnitude e a direção dos efeitos de 
variáveis importantes no processo e a sua interação. O principal objetivo é a 
otimização do processo.  

 Cartas de Controlo: permitem compreender a variabilidade ao longo do tempo assim 
como tendências e situações fora do controlo. 

2.3.1 Cartas de controlo para variáveis contínuas 
Walter A. Shewhart, da Indústria de telefones Bell, em 1920 desenvolveu o conceito 
estatístico de cartas de controlo. Esta ferramenta foi considerada o princípio do controlo 
estatístico de qualidade (Montgomery, 2009). 
Uma medição contém muito mais informação do que apenas a possibilidade de classificação 
como “dentro” ou “fora” de especificação; ao se expor medições em cartas de controlo, 
obtém-se um meio para se distinguir entre causas comuns e causas assinaláveis de variação 
(Massachusetss Institute of technology 2012). 
As cartas de controlo podem ser utilizadas em procedimentos iterativos de melhoria de 
variáveis de qualidade. As variáveis contínuas são características mensuráveis, como por 
exemplo o diâmetro de um rolo ou o valor de uma resistência elétrica.  
As cartas de controlo apresentam uma elevada capacidade de diagnóstico, já que o estado de 
descontrolo estatístico não é apenas causado por observações fora dos limites (Cabral, 2003). 
Através da utilização de cartas de controlo é possível reduzir o tempo entre a produção de 
produtos defeituosos e a ação corretiva. O controlo estatístico de variáveis é realizado 
monitorizando-se duas cartas de controlo simultaneamente: a carta  (média) e  (amplitude)  
( Ribeiro & Caten, 2012).  
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As cartas de controlo previamente referidas são constituídas por uma linha central ( ), que 
representa a média do processo, e duas linhas horizontais, a superior que representa o limite 
superior de controlo ( ), e a inferior que representa o limite inferior de controlo ( ). As 
expressões que permitem determinar os seus limites de controlo encontram-se na Tabela 2. 

Carta de Controlo Limite Equação 

 
 = ×  
= = + + ⋯ +  
= ×  

 
= + ×  
= = + + ⋯ +  
= − ×  

Observações 
Onde,  =  

  é uma constante e depende do tamanho 
amostral, cujos valores se encontram na Tabela 3. 

Tabela 2 - Limites de controlo do processo para as cartas de control  e  
Uma vez determinados os limites naturais de controlo do processo, estes poderão ser 
utilizados na monitorização de produções futuras. Na Tabela 3 encontram-se os valores das 
constantes utilizadas na determinação desses limites.  

  
 
A carta das médias amostrais, ao longo do tempo, permite monitorizar a variabilidade. A carta 
das amplitudes monitoriza a variabilidade dentro da amostra, num determinado período de 
tempo. Ambas são representadas graficamente na forma exposta na Figura 6. 
Um aspeto interessante das cartas de controlo prende-se com o facto de se assumir que o 
desvio padrão, , corresponde à variabilidade do processo livre da influência de causas 
assinaláveis. Essa questão levanta dificuldades quando o seu valor não é conhecido e tem de 
ser estimado (situação que é de longe a mais comum) (Cabral, 2003). 

 
Figura 6 – Limites de controlo naturais para cartas de controlo 

Tabela 3 – Valores das constantes , ,    
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Subgrupos Racionais 
Uma das ideias fundamentais na utilização de cartas de controlo é a recolha de dados de 
acordo com o que Shewhart chamava conceito de subgrupo racional. Os subgrupos racionais 
significam que os subgrupos, ou amostras, devem ser selecionados como se as causas 
assinaláveis estivessem presentes, assim a oportunidade de se verificar variação entre 
(between) subgrupos é maximizada, enquanto que a oportunidade de  detetar diferenças 
devido a essas causas assinaláveis dentro (within) de um grupo vão ser minimizadas (Scibilia, 
2014). 
Quando as cartas de controlo são aplicadas a processos produtivos industriais, a ordem 
temporal da produção é um subgrupo racional lógico. Apesar de a ordem temporal ser 
preservada, é possivel formar subgrupos erradamente. Se algumas observações são tiradas no 
fim da alteração ou as restantes observações forem tiradas no início da seguinte alteração, 
então podem não ser detetadas alterações entre grupos. O tempo é uma ótima base para 
formar subgrupos pois permite a deteção de causas assinaláveis que ocorrem ao longo do 
tempo (Barry, 2013). 
São utilizadas duas aproximações para construir subgrupos racionais (Montgomery, 2009): 

1. Cada amostra consiste em unidades que são produzidas ao mesmo tempo  (ou o mais 
próximas possível). Idealmente, deveriam ser tiradas unidades consecutivas da 
produção. Este método é usado quando se pretende detetar alterações no parâmetro em 
estudo, permite identificar o melhor cálculo do desvio-padrão em cartas de controlo 
para variáveis.   

2. A segunda aproximação consiste em cada amostra apresentar unidades de produto que 
são representativas de todas as unidades que foram produzidas desde que a última 
amostra foi tirada. Neste caso, cada subgrupo é um conjunto de dados aleatórios do 
output no intervalo de tempo da amostra. Este tipo de amostragem é realizada quando 
se pretende tomar decisões sobre a aceitação de todas as unidades do produto que 
foram produzidas nesse intervalo de tempo.  

Quando o processo passa de um estado fora-de-controlo para controlo entre amostras, 
segundo Montgmomery, é argumentado que a criação de subgrupos com base temporal pode 
não ser eficaz.  
Análise de Padrões em Cartas de Controlo 
Como já foi referido, as cartas de controlo apresentam uma elevada capacidade de 
diagnóstico, já que o estado de descontrolo estatístico não é apenas causado por observações 
fora dos limites. Acontece que as cartas de controlo permitem avaliar a ocorrência de padrões 
ao longo do tempo, que devem ser avaliados e também são causadores de descontrolo. 
Com o uso desta ferramenta gráfica é possível verificar se existem pontos para lá dos limites 
de controlo, ou quando os pontos apresentam algum tipo de tendência, revelando a não 
ocorrência de aleatoriedade (Cabral, 2003). 
Na Tabela 4 encontram-se descritas as principais causas de sinalização de situações de 
descontrolo estatístico de um processo.  
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Causa Descrição 
(i) Ponto fora dos limites de controlo 
(ii) Sequência anormal de pontos 
 a) Oito pontos sucessivos acima ou abaixo da linha central 
 b) Quatro pontos entre cinco sucessivos acima da linha ±1 sigma 
 c) Dois pontos entre três sucessivos acima da linha ±2 sigma 
(iii) Padrões anormais de evolução 
 a) Tendências – sete ou mais pontos sucessivos a subir ou a descer 
 b) Grandes oscilações – de entre três pontos sucessivos existir um entre o limite 

superior de controlo e a linha +2 sigma e outro entre o limite inferior de controlo 
e a linha -2 sigma 

 c) Proximidade da linha central – quase todos os pontos colocados dentro da área 
limitada pelas linhas ±1.5 sigma  

 d) Periodicidade, autocorrelação negativa e positiva 
Tabela 4 – Regras para a sinalização de situações de descontrolo (Cabral, 2003)  

 
2.3.2. Índices de capacidade utilizados na indústria 

O controlo estatístico tem como objetivo conhecer a estabilidade de um processo, através da 
monitorização dos seus parâmetros ao longo do tempo. A capacidade é a medida da 
variabilidade de um processo estável em relação às especificações de projeto. Como definido 
intrinsecamente no conceito, não faz sentido avaliar-se a capacidade de um processo que não 
esteja sob controlo estatístico.  
Os índices de capacidade são utilizados na estimativa da capacidade do processo de forma a 
ser possível avaliar se ele é capaz de gerar produtos que cumpram as especificações exigidas. 
Para a sua correta utilização, espera-se que o processo em estudo esteja sob controlo 
estatístico e que a variável de interesse tenha uma distribuição próxima da distribuição 
normal ( Oliveira , Souto, Maia , Meira, & Lima, 2011). 
O índice de capacidade  não permite compreender a localização da média do processo 
relativamente às especificações, isto é, na sua determinação assume que o processo está 
centrado entre as especificações. Valores de > 1.33 indicam que o processo é capaz de 
produzir dentro das especificações. Se 1.00 < < 1.33 o processo é adequado para 
produzir dentro de especificações, mas necessita de maior controlo. No caso de < 1. 00 o 
processo não garante a produção dentro de especificações.  
O índice de capacidade  avalia o estado do processo considerando a localização exata da 
média entre os limites de especificação. A magnitude entre o  e o  é a medida direta do 
quão descentrado o processo está. Se o processo se encontrar centrado os valores de  e  
devem ser iguais. Valores de > 1.33 indicam que o processo é capaz de produzir dentro 
das especificações. Se 1.00 < < 1.33 o processo é adequado para produzir dentro de 
especificações, mas necessita de maior controlo. No caso de < 1. 00 o processo não 
garante a produção dentro de especificações (Wooluru, R., & Nagesh, 2014). 
Na Tabela 5 encontram-se as expressões utilizadas para a determinação dos índices de 
capacidade utilizados para a avaliação do estado do processo.  
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Índice Equação Função 

 −
3 ′  

Estima o que o processo é capaz de 
produzir considerando que a média do 
processo se encontra centrada entre os 
limites de especificação. 

 −
3 ′ , −

3 ′  
Estima o que o processo é capaz de 
produzir considerando que a média do 
processo pode não se encontrar 
centrada entre os limites de 
especificação. 

Tabela 5 – Lista de índices de capacidade do processo e a sua utilização 
Na Tabela 6 encontram-se outras interpretações de possíveis resultados dos valores dos 
índices de capacidade de um processo (Şenvar & Tozan, 2010). 
 

Pressuposto Função 
=  O processo encontra-se centrado no valor central dos 

limites de especificação. 

>  

O processo encontra-se descentrado, isto pode ser 
interpretado como baixa capacidade comparativamente 
com o caso do processo estar centrado. O processo não 
está centrado no valor central dos limites de 
especificação. 
 

= 0 A média do processo é exatamente igual a um dos 
limites de especificação. 

< 0 A média do processo está fora dos limites de 
especificação.  

< −1 Todo o processo está fora dos limites de especificação.  
Tabela 6 – Interpretação de índices de capacidade 

2.4. Modelo de regressão linear 
Em muitos problemas, duas ou mais variáveis estão relacionadas e é interessante modelizá-las 
e explorar a sua relação. Por este motivo a análise de regressão é uma alternativa eficaz e que 
pode ser utilizada no controlo estatístico de qualidade.  
No geral, supõe-se que existe uma variável dependente, ou uma resposta , que depende de  
variáveis independentes, por exemplo , , ..., . A relação existente entre estas variáveis é 
designada por modelo de regressão.  
Na maioria dos casos práticos a verdadeira relação funcional não é conhecida, e é escolhida 
uma função apropriada que aproxime o modelo real.  
Geralmente a variável de resposta  pode estar relacionada com  variáveis independentes. O 
modelo  

= + + + ⋯ + +  
é designado por modelo de regressão linear múltipla com  variáveis regressoras. Os 
parâmetros , = 0,1, … , , são designados por coeficientes de regressão. Este modelo 
descreve descreve um hiper plano no espaço de dimensão  para as variáveis regressoras . 

(1) 
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O parâmetro   representa a mudança expectável na resposta por unidade em  enquanto as 
restantes variáveis são constantes. O parâmetro  representa o erro (Montgomery 2009). 
Para além dos pressupostos gerais relativos à correta especificação do modelo e medição sem 
erros das variáveis observadas, um pressuposto importante é de que os erros do modelo tem 
média nula, não estando correlacionados e têm variância constante, .  
Uma condição adicional é que os erros do modelo estejam normalmente distribuídos. Não 
sendo essencial para a derivação das expressões de cálculo e estimativas dos parâmetros, este 
pressuposto é indispensável para toda a matéria respeitante a testes de hipóteses e derivação 
de intervalos de confiança e, em geral, para a validação estatística de todos os resultados 
(Matos 1995). 
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3 Parâmetros críticos para a qualidade da cravação dupla 
A análise de capacidade ao processo de cravação dupla, exigiu em primeiro lugar a 
compreensão dos graus de liberdade presentes neste estudo, tais como: 

 existência de cravação dupla em dois components diferentes: cúpula e fundo.   utilização de componentes com diferentes acabamentos superficiais no fabrico das 
embalagens.  existência de duas cravadeiras a operar paralelamente na Linha 18. 

De seguida tornou-se impreterível a realização de uma análise descritiva dos parâmetros 
definidos como críticos à qualidade da embalagem, sendo eles: 

1. diâmetro de cravação. 
2. altura de cravação. 
3. percentagem de sobreposição. 
4. percentagem de ondulação. 

A criticidade dos parâmetros referidos foi compreendida através de pesquisa bibliográfica e 
do acompanhamento da produção no chão de fábrica. Durante este acompanhamento foi 
desenvolvida a descrição do procedimento de set-up e afinação das cravadeiras 
especificamente para a Linha 18, presente no Anexo D. 
Da pesquisa bibliográfica concluiu-se também que o componente mais crítico, devido às 
exigências dimensionais e funcionais a que está sujeito, é a cúpula. Por este motivo optou-se à 
partida por dedicar este estudo a esse componente.  
Seguidamente serão apresentadas as variáveis que influenciam o resultado da cravação dupla.   
3.1 Análise explanatória das variáveis em estudo  
A Colep S.A utiliza vários tipos diferentes de cúpulas na cravação da embalagem, que 
diferem no tipo e espessura de verniz aplicado nas superfícies interior e exterior. As cinco 
cúpulas mais cravadas nos aerossóis Ø45 apresentam a sua descrição na Tabela 7.  

 
Tabela 7 – Vernizes aplicados nas embalagens metálicas de aerossóis   

A espessura do componente cravado tem influência nos resultados obtidos da cravação dupla 
para os parâmetros críticos da qualidade da embalagem.  
Na Figura 7 é possível identificar as diferentes espessuras médias de camada envernizada por 
componente cravado.  
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Figura 7 – Diferentes espessuras médias de camada envernizada por componente a cravar 

Para compreensão da aplicabilidade, e da representatividade das diferentes cúpulas analisadas, 
procedeu-se à análise gráfica das observações recolhidas durante dois períodos distintos, 
presente na Figura 8.  
Representado pela cor azul encontram-se as percentagens de observações respetivas ao 
período de janeiro a dezembro de 2015. Pela cor cinza representam-se as percentagens de 
observações obtidas entre janeiro e março de 2016. 
A partir desta análise verificaram-se os mesmos pressupostos, isto é, os componentes PET, 
NO_WHITE e GOLD_CLEAR foram sempre os menos produzidos, sendo a sua aplicação 
residual. Os componentes GOLD_CLEAR E NO_CLEAR destacaram-se por apresentar a 
maior percentagem de observações detetadas nos dois períodos analisados.  
Concluiu-se que as observações relativas ao período de janeiro a março de 2016 são 
representativas da produção da empresa, e por esse motivo prosseguiu-se o presente estudo 
dedicado à análise de observações desse período.  

 
 
 
Seguidamente serão introduzidos os parâmetros críticos para a qualidade da embalagem em 
função das diferentes cúpulas, com o intuito de se compreender a influência dos diferentes 
acabamentos superficiais no resultado do processo de cravação dupla da embalagem. 
 
3.1.1 Diâmetro de Cravação 
As embalagens metálicas de aerossóis apresentam uma tampa (normalmente de plástico) que 
encaixa na parte superior da embalagem - região do diâmetro de cravação - representado na 
Figura 9.  

Figura 8 - Comparação de percentagem de observações por componente cravado nos períodos de janeiro a 
dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016 
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Esta exigência funcional obriga à necessidade de um maior controle do diâmetro exterior de 
cravação da cúpula, para que dê um bom encaixe à tampa. Assim, além dos limites de 
especificação, estão também definidos limites de monitorização para este parâmetro.  
Na Tabela 8 encontram-se os limites de especificação exigidos ao diâmetro de cravação, e na 
Tabela 9 encontram-se as médias e variabilidades do diâmetro de cravação por componente 
em relação ao valor tido como objetivo.  

      

 
 

 
 
 

 
Tabela 9 – Estatísticas descritivas dos diferentes componentes para o diâmetro de cravação 

O diâmetro de cravação depende da espessura de cravação que, por sua vez, depende 
diretamente da camada de verniz aplicado no componente cravado.  
Como seria de esperar, o componente PET acarreta o maior diâmetro; também seria 
expectável que os componentes NO_CLEAR, GOLD_CLEAR e NO_WHITE tivessem um 
valor médio crescente, no entanto, através da análise da  e  verificou-se que a suposição não é 
cumprida, e que o seu comportamento variou com a cravadeira em análise.  
Do estudo gráfico também se concluiu que o componente cravado com maior variabilidade foi 
o GOLD_CLEAR; reteve-se que a cravadeira 1 apresenta todos os valores médios 
distanciados do objetivo, enquanto na cravadeira 2, o grupo GOLD_CLEAR encontra-se 
aproximadamente de acordo com o objetivo.  
Assumiu-se que o componente crítico seria o GOLD_CLEAR cravado na cravadeira 1. 

 
 

Diâmetro 
de 

Cravação 
mm 

Limites de Especificação Limites de 
Monitorização 

Inferior Objetivo Superior Inferior Superior 
43.30 43.60 43.90 43.45 43.75 

Tabela 8 – Limites de Especificação e Monitorização do Diâmetro de 
Cravação Figura 9 - Medição de diâmetro de 

cravação  

Figura 10 - Boxplot de diâmetro de Cravação por 
componente cravado no período de janeiro a 

março de 2016 relativo à cravadeira 1 
Figura 11 -  Boxplot de Diâmetro de Cravação 

por componente cravado no período de janeiro a 
março de 2016 relativo à cravadeira 2 
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3.1.2  Altura de Cravação 
A altura de cravação é um parâmetro de qualidade da embalagem que corresponde à medição 
da altura da cravação dupla perpendicular ao eixo da embalagem metálica, ilustrado na 
Figura 12. Este parâmetro pode apresentar influência no encaixe da tampa.  
Na Tabela 10 encontram-se os limites de especificação exigidos à altura de cravação. 

 
 
 
Na Figura 13 encontram-se ilustradas as médias da altura de cravação por componente em 
relação ao valor tido como objetivo. Verificou-se que a variação entre os diferentes 
componentes cravados é semelhante entre cravadeiras. Foi também compreendido que, de 
modo geral todos os componentes cravados apresentam média superior ao objetivo descrito na 
Figura 14. 
A altura de cravação média do grupo PET apresenta uma gama de valores baixos, esta 
situação verifica-se já que, numa tentativa de corrigir o diâmetro de cravação elevado, é 
aplicado um maior aperto durante o 1º Passe levando à consequente redução da altura de 
cravação. Por outro lado, o grupo GOLD_CLEAR apresenta o valor médio mais elevado, ao 
compararem-se os valores médios estimados para as diferentes cravadeiras. Concluiu-se que o 
valor da cravadeira 1 é mais elevado, apresentando também a maior variabilidade. Por esta 
razão assumiu-se o componente GOLD_CLEAR, cravado no equipamento 1, como o mais 
crítico.  

 
 
 
 
 

Altura de 
Cravação 

Limites de Especificação 
Inferior Objetivo Superior 

2.75 2.9 3.05 

Tabela 10 - Limites de Especificação da altura de cravação  
 

Figura 12 - Medição de altura de cravação 

Figura 13 - Boxplot de altura de cravação por 
componente cravado no período de janeiro a 

março de 2016 relativo à cravadeira 1 
 

Figura 14 - Boxplot de altura de cravação por 
componente cravado no período de janeiro a 

março de 2016 relativo à cravadeira 2  
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3.1.3 Percentagem de Sobreposição 
A sobreposição é a medida de sobreposição entre o gancho do corpo e o gancho do 
componente, presente na Figura 15. É um dos parâmetros críticos exigidos para a cravação 
dupla ser aceitável. No caso de não serem cumpridos o objetivo e limites de especificação, 
apresentados na Tabela 11, deve-se parar a produção e proceder aos ajustes necessários e 
respetivos testes de qualidade.  
 

 
 
 

 
 
 

Na Figura 16 e na Figura 17, encontram-se ilustradas as médias das percentagens de 
sobreposição, em relação ao valor objetivo. Concluiu-se que as médias são próximas, e os 
resultados obtidos nos dois equipamentos são muito semelhantes por componente. O fator que 
se destaca é mesmo a variabilidade entre diferentes componentes cravados.  
O componente GOLD_CLEAR apresenta também neste parâmetro a maior variabilidade, este 
foi um critério preponderante na decisão do componente a estudar. Devido a ser verificada a 
máxima variabilidade para esse componente, classificou-se como crítico 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Limites de Especificação 
Percentagem de Sobreposição % 

Inferior Objetivo Superior 
60 72.5 85 

Tabela 11 - Limites de Especificação da percentagem de sobreposição 
 

Percentagem de Sobreposição (%) 

Figura 15 - Digitalização de teste de corte e projeção de secção de cravação dupla 

Figura 17 - Boxplot de percentagem de 
sobreposição por componente cravado no período 
de janeiro a março de 2016 relativo à cravadeira 2 

Figura 16 - Boxplot de percentagem de sobreposição 
por componente cravado no período de janeiro a 

março de 2016 relativo à cravadeira 1 
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3.1.4 Percentagem de Ondulação 
A percentagem de ondulação é outro dos parâmetros críticos para a qualidade da embalagem. 
Corresponde à percentagem do gancho do componente liso sob a maior ondulação. Um 
defeito neste parâmetro acarreta o risco de sucata. (Burton n.d.)  
A avaliação da ondulação é conseguida através do método da descorticagem da lata - é 
separado o gancho do componente e o operador realiza um teste visual; este trata de procurar 
e avaliar a pior ondulação provocada pela folga à volta do gancho do componente. É um teste 
destrutivo.  
No interior da cravação dupla existe uma borracha vedante, que tem como objetivo melhorar a 
estanquidade da embalagem. A ondulação pode ser causada por essa borracha em excesso no 
seu interior, e pela altura de cravação baixa e ganchos do corpo longos. Um indicador de 
uma cravação excessivamente apertada pode ser a inexistência de ondulação. 
O teste realizado à ondulação nem sempre é claro e evidente, especialmente se o operador não 
tiver experiência. Na Tabela 12 encontram-se os limites de especificação da percentagem de 
ondulação.  

 
 

Durante o acompanhamento da produção no chão de fábrica, verificou-se que a ondulação foi 
um dos parâmetros mais críticos durante o procedimento de afinação, isto é, os resultados 
obtidos por vezes eram superiores ao limite de ondulação exigido. 
A partir da  e , concluiu-se que os operadores classificam a ondulação sistematicamente com 
os mesmos quatro valores – 0, 10, 15 e 20%, não tendo sido assinalada qualquer observação 
fora das especificações.   

   
 
 
Pelo facto de não se verificarem diferenças significativas entre os resultados dos dois 
equipamentos e devido à forte influência do fator humano na medição da percentagem de 
ondulação, desconsiderou-se a continuidade da análise deste parâmetro, já que os resultados 
poderiam acarretar um erro elevado e não serem adequados. 

 Limites de Especificação 
Percentagem de Ondulação (%) 

Inferior Objetivo Superior 
0 12.5 25 

Tabela 12- Limites de especificação da percentagem de ondulação 

–  
 Figura 19 - Histograma de percentagem de 
ondulação no período de janeiro a março de 2016 

relativo à cravadeira 2 
Figura 18 - Histograma de percentagem de 

ondulação no período de janeiro a março de 2016 
relativo à cravadeira 1 
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4 Análise de capacidade de dados históricos 
Após a análise explanatória das variáveis críticas à qualidade da embalagem, concluiu-se que 
se deveria prosseguir o estudo de capacidade da cravação dupla dedicado ao componente que 
se assumiu como mais crítico: GOLD_CLEAR. Será realizada a análise de capacidade aos 
seguintes parâmetros: 

 diâmetro de cravação.  altura de cravação.  percentagem de sobreposição. 
A análise da capacidade foi realizada através do estudo individual dos parâmetros 
selecionados e envolveu os seguintes passos:  validação das exigências da análise. 

 construção das cartas de controlo. 
 estimação dos índices de capacidade. 
 interpretação dos resultados da análise de capacidade. 

Na fase inicial procurou-se entender o estado atual da cravação; do sistema informático da 
empresa selecionou-se um conjunto de dados representativos da produção - no período de 
janeiro a março de 2016 - contendo observações dos parâmetros críticos para a qualidade da 
embalagem referentes a todas as ordens de produção materializadas.  
O componente GOLD_CLEAR destacou-se devido à sua variabilidade nos diferentes 
parâmetros analisados, e também por ser o componente mais utilizado nos aerossóis Ø45. 
Prosseguiu-se o estudo de capacidade do processo dedicado a este componente, relembrando a 
existência de duas cravadeiras independentes a operar paralelamente. A análise de capacidade 
foi realizada para as observações provenientes de cada equipamento.  
Nesta fase do projeto foram construídas, pela primeira vez, cartas de controlo estatísticas para 
o processo de cravação dupla, sendo o principal objetivo desmistificar o estado atual do 
processo, determinando-se os limites naturais de controlo e procurando-se verificar se existem 
alterações inesperadas nas observações.  

4.1 Diâmetro de cravação 
Foram utilizados 75 subgrupos em cada amostra; cada subgrupo é constituído por três 
observações e obtiveram-se as estatísticas descritivas – médias e desvios-padrão (within e 
overall) expressos na Tabela 13.  

 
Tabela 13 – Estatísticas descritivas do diâmetro de cravação para as amostras 1 e 2 
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4.1.1 Teste de normalidade das amostras 
As cartas de controlo  são muito sensíveis à normalidade dos dados. Devido à necessidade 
de se testar essa hipótese realizaram-se testes de Anderson-Darling a cada amostra em estudo. 
Os resultados dos testes, estatísticas descritivas, gráficos de probabilidade e respetivos 
histogramas encontram-se nos Anexos E e F.    
Os resultados obtidos conduzem a diferentes conclusões, isto é, os valores de prova obtidos 
foram significativamente diferentes, 0.077 e <0.005 para as amostras 1 e 2 respetivamente (a 
primeira normalmente distribuída, e a segunda indicando ter uma distribuição não normal).  
A ocorrência de não normalidade é comum na prática, no entanto deve ser tida como um 
alerta para possíveis irregularidades no processo, como por exemplo pobre resolução de 
medição, a existência de outliers, observações incomuns, ou grande variabilidade das 
observações ao longo do tempo.  
Da análise dos gráficos de distribuições de probabilidade, verificou-se que não são legíveis 
observações de resolução superior a 0.01. O instrumento de medição utilizado foi um 
paquímetro digital com essa resolução, sendo esse o motivo de tal resultado. Poder-se-ia 
justificar que a não normalidade da amostra 2 seria causada por essa razão, no entanto tal não 
influenciou significativamente a normalidade da amostra 1, tornando esta hipótese 
inconclusiva.  
Pela observação dos histogramas concluiu-se que não existem valores além das caudas das 
respetivas distribuições, descartando-se também a existência de outliers como causa de não 
normalidade. A possível causa atribuída foi a variabilidade das observações ao longo do 
tempo.  
Apesar de se verificar o não cumprimento do pressuposto de normalidade, numa primeira fase 
os limites de controlo e as respetivas cartas foram criadas propositadamente com todos os 
dados, com o desígnio de se compreender o estado inicial do processo de cravação dupla. 
4.1.2 Estimação dos limites naturais de controlo 
Nesta fase, e por não haver informações prévias do estado do processo, estimaram-se os 
limites naturais de controlo a partir de todas as observações selecionadas, mesmo que essas 
estivessem fora-de-controlo.  
Na Tabela 14 encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as 
médias e amplitudes do diâmetro de cravação. 
 

Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo 

Amostra 
1 2 

 
 43.6083 43.6364 

 43.6509 43.6045 
 43.6215 43.5726 

 
 0.07410 0.08036 

 0.02878 0.03122 
 0 0 

Tabela 14 – Limites naturais de controlo e valores centrais do diâmetro de cravação para as amostras 1 e 2  
4.1.3 Cartas de controlo 
Sendo as amostras 1 e 2 provenientes de diferentes cravadeiras a operar paralelamente, é 
expectável que as embalagens produzidas apresentem parâmetros e variabilidade diferentes, 
no entanto espera-se que as flutuações de subgrupos ao longo do tempo tendam a equiparar-
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se, supondo que tenham sido realizados ajustes simultaneamente aos dois equipamentos de 
forma a que os resultados da cravação para o diâmetro sejam semelhantes. 
Iniciou-se a análise pela observação das cartas ; não foram detetadas observações fora dos 
limites de controlo. Prosseguiu-se com a análise das cartas .  Na Figura 20 e Figura 21  
encontram-se, respetivamente, as cartas de controlo provenientes das amostras 1 e 2.   

 
 
 
Através da análise das cartas  identificaram-se três períodos distintos:   Período 1: do subgrupo 1 até ao 22 verificaram-se sequências de observações acima 

das respetivas médias em ambos os casos, assim como a coexistência de vários pontos 
fora dos limites de controlo.  Período 2: do subgrupo 23 até ao 45 verificaram-se vários pontos fora dos limites de 
controlo, assim como a ocorrência de grandes oscilações e o desajuste entre as 
amostras 1 e 2.  Período 3: do subgrupo 46 até ao 75 ocorreu a diminuição da média dos subgrupos, 
sendo mais acentuada na amostra 2, onde se verificou uma tendência fortemente 
decrescente.        

A carta das médias amostrais possibilitou a compreensão da variabilidade, pelo que se 
concluiu que o processo não é estatisticamente estável nas duas situações analisadas, isto é, o 
processo está sujeito a causas assinaláveis de variação. Estas causas podem ser motivadas por: 

 Mudança de ordem de produção com alteração do componente a cravar: ao mudar-se o 
componente, se não forem realizados ajustes nos equipamentos, os resultados sofrerão 
consequentemente variação.   Variação na espessura da folha de flandres: a folha de flandres utilizada na produção 
das embalagens também varia.  Ajustes desadequados e exagerados nos equipamentos: provocam picos nas 
observações em cartas de controlo.  

Na Tabela 15 encontram-se as respetivas percentagens de pontos fora de controlo detetados, 
de onde se concluiu que as médias do diâmetro de cravação não são estáveis. 

  Fora de controlo Percentagem de Pontos 
fora de controlo 

  subgrupos % 
Amostra 1 43 57.3 

2 56 74.7 
Tabela 15 – pontos fora de controlo das amostras 1 e 2 do diâmetro de cravação 

Figura 21 – Cartas de controlo  e  do diâmetro 
de cravação – amostra 2 (cravadeira 2)  

Figura 20 - Cartas de controlo  e  do diâmetro 
de cravação – amostra 1 (cravadeira 1) 
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4.1.4 Análise de capacidade  
Apesar do processo de cravação dupla para o diâmetro de cravação não ser estatisticamente 
estável, prosseguiu-se a análise de capacidade para as condições iniciais do processo. Os 
índices de capacidade foram estimados e os seus resultados encontram-se na Tabela 16. 
 

Amostra Índices de capacidade Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
1 5.774 4.804 0.00 
2 5.568 5.494 0.00 

Tabela 16 – Análise de capacidade ao diâmetro de cravação, amostras 1 e 2  
Os resultados dos índices de capacidade da amostra 1 apresentam valores significativamente 
diferentes, isto é, > , concluindo-se que o processo de cravação dupla desempenhado 
na cravadeira 1 apresenta o valor da média descentrado entre os limites de especificação. 
Realizando-se a mesma abordagem aos resultados provenientes da amostra 2, verificou-se que 
os índices apresentam valores mais próximos, isto é, ≈ , concluindo-se que a média do 
processo de cravação dupla desempenhado pela cravadeira 2 está aproximadamente centrada 
entre os limites de especificação. 
Apesar do que foi referido, todos os índices de capacidade estimados apresentam valores 
muito superiores a 1.33. Por este motivo, espera-se que o processo seja capaz de produzir 
dentro de especificações.  
Com o intuito de melhor se compreenderem os índices determinados, foram construídos os 
histogramas presentes na Figura 22 e 23, onde se encontram também representados os limites 
de especificação. Pela análise dos resultados obtidos e dos histogramas, facilmente se 
concluiu que o processo está a produzir embalagens metálicas dentro das especificações, não 
sendo esperada a produção de embalagens com defeito.   

 
 
 

Da análise realizada concluiu-se que se está perante um parâmetro proveniente de um 
processo fora de controlo a não produzir defeitos. No entanto, ao converterem-se os índices de 
capacidade para a escala sigma concluiu-se que o nível de desempenho do processo de 
cravação dupla para o diâmetro de cravação é nos dois casos aproximadamente 6 sigma, o 
que representa um nível ótimo de desempenho.  

Figura 22 - Histograma da amostra 1 do diâmetro 
de cravação 

Figura 23 - Histograma da amostra 2 do diâmetro de 
cravação 
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4.2 Altura de Cravação 
Para o estudo da altura de cravação foi utilizada a mesma metodologia aplicada na análise do 
diâmetro de cravação. Desta vez foram analisadas as amostras 3 e 4, provenientes 
respetivamente das cravadeiras 1 e 2; verificaram-se os pressupostos de normalidade dos 
dados, construíram-se as respetivas cartas de controlo, e por fim, estimaram-se os índices de 
capacidade. 
Foram utilizados 74 subgrupos em cada amostra. Seria expectável encontrar 75 subgrupos, no 
entanto um dos subgrupos tinha valores desajustados e foi removido da análise; cada 
subgrupo é também constituído por três observações e as estatísticas descritivas – médias e 
desvios-padrão (within e overall) encontram-se na Tabela 17. 
 

Estatística  Amostra  3 4 
N subgrupos 74 74 

Média 
mm 

2.9874 2.9811 
Desvio-padrão (within) 0.02163 0.02243 
Desvio-padrão (overall) 0.0723 0.0704 

Tabela 17 – estatísticas descritivas altura de cravação de amostras 3 e 4  
4.2.1 Normalidade das amostras 
Os resultados dos testes de Anderson-Darling, estatísticas descritivas, gráficos de 
probabilidade e respetivos histogramas para as amostras 3 e 4 encontram-se no Anexos G e H.    
No estudo da altura de cravação, os resultados obtidos são idênticos entre si. Os valores de 
prova obtidos apresentam, para as amostras 3 e 4, resultados nas duas situações inferiores a 
0,005, rejeitando-se a normalidade dos dados. A não verificação de normalidade pode indicar 
a existência de grande variabilidade e descontrolo do processo.   
Com o intuito de se compreender o estado do processo de cravação dupla para a altura de 
cravação, prosseguiu-se a determinação dos limites naturais de controlo e as respetivas cartas.  
4.2.2 Estimação dos limites naturais de controlo 
Nesta fase, e por não haver informações prévias do estado do processo, estimaram-se também 
os limites naturais de controlo a partir de todas as observações, mesmo que essas estivessem 
fora-de-controlo e que os dados não verificassem o pressuposto de normalidade.   
Na Tabela 18 encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as 
médias e amplitudes da altura de cravação. 

 
Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo 

Amostra 
3 4 

 
 3.0249 3.0199 

 2.9874 2.9811 
 2.9499 2.9422 

 
 0.0943 0.0978 

 0.0366 0.0380 
 0 0 

 
4.2.3 Cartas de controlo 
Sendo as amostras 3 e 4 provenientes respetivamente das cravadeiras 1 e 2, é expectável que 
as embalagens produzidas apresentem resultados e variabilidades diferentes, no entanto 

Tabela 18 – limites para as amostras 3 e 4 de altura de cravação 
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espera-se que as flutuações de subgrupos ao longo do tempo tendam a equiparar-se, com o 
intuito de que os resultados obtidos sejam semelhantes. 
Iniciou-se a análise pela observação das cartas , nas quais se detetaram alguns pontos fora-
de-controlo, tanto na amostra 3 como na amostra 4. Prosseguiu-se com a análise das cartas .  
Na Figura 24 e Figura 25 encontram-se, respetivamente, as cartas de controlo provenientes 
das amostras 3 e 4.   

 
 
Por análise das cartas , referentes às amostras 3 e 4, identificaram-se também três períodos 
distintos:  Período 1: do subgrupo 1 até ao 22 são verificados vários pontos abaixo dos limites de 

controlo, e apenas um ponto acima.  Período 2: do subgrupo 23 até ao 55 verificaram-se padrões atípicos de evolução, com 
vários pontos fora de controlo, existindo fortes oscilações e o desajuste entre as 
observações provenientes das diferentes amostras.   Período 3: do subgrupo 56 até ao 74 verificaram-se inicialmente grandes oscilações e 
as médias do processo tenderam a estar acima da média, verificando-se vários pontos 
fora dos limites de especificação inclusive.         

As cartas das médias amostrais possibilitaram a compreensão da variabilidade existente, pelo 
que se concluiu que o processo não é estatisticamente estável nas duas situações analisadas, 
isto é, o processo está fortemente sujeito a causas assinaláveis de variação. Considerando que 
tanto a cravadeira 1 como a cravadeira 2 estão sujeitas a pontos atípicos de grande amplitude 
nas cartas das médias, sugere-se que a principal causa desta variação sejam as intervenções 
realizadas aos equipamentos, tais como set-up ou afinações.  
4.2.4 Análise de capacidade  
Tendo presente que o processo não se encontra em estado de controlo estatístico e que as 
amostras 3 e 4 não apresentam distribuição normal, prosseguiu-se o estudo do processo 
mesmo nestas condições. Os índices de capacidade das amostras 3 e 4 encontram-se 
respetivamente na Tabela 19. 
  

Amostra Índices de capacidade Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
3 2.31 0.96 1898.51 
4 2.23 1.02 1060.64 

Tabela 19 – Índices de capacidade das amostras 3 e 4  

Figura 24 - Cartas de controlo  e  da altura de 
cravação – amostra 3 (cravadeira 1) 

Figura 25 - Cartas de controlo  e  da altura de 
cravação – amostra 4 (cravadeira 2) 
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Da determinação dos índices de capacidade da altura de cravação obtiveram-se resultados 
idênticos para as amostras 3 e 4. Os índices de capacidade estimados apresentam valores 
significativamente diferentes, isto é, > , concluindo-se que o processo de cravação 
dupla, desempenhado pelos dois equipamentos, apresenta valores das médias descentrados 
entre os limites de especificação. 
Apesar do que foi referido, os índices de capacidade estimados apresentam valores muito 
distintos. No caso dos índices  os resultados obtidos são superiores a 1.33, revelando que na 
ausência de causas assinaláveis o processo poderá ser capaz de produzir dentro de 
especificações. No entanto, no caso dos índices  não se verificou a mesma situação. Na 
amostra 3 o valor foi inferior 1.00, revelando que processo não garante a produção dentro de 
especificações. Na amostra 4, o resultado obtido foi superior a 1.00, pelo que há garantias de 
que o processo produza dentro de especificações, no entanto deve ser realizado um maior 
controlo a este parâmetro.  
Com o intuito de mais facilmente se compreenderem os índices determinados, foram 
construídos os histogramas presentes na Figura 26 e Figura 27 , onde se encontram também 
representados os limites de especificação. Existem valores que tendem a prolongar as 
respetivas caudas das distribuições para a direita, e fora dos limites de especificação, 
concluindo-se a ocorrência de várias observações de valores extremos. Assume-se este motivo 
como possível causa da não normalidade dos dados. 
Assim, do ponto de vista estatístico, o processo de cravação dupla está fora de controlo e 
estima-se que possa produzir embalagens metálicas com defeitos relativamente à altura de 
cravação. Percebe-se que à partida existe margem para melhoria do desempenho do processo 
nos dois equipamentos. 

  
 

 
Ao converterem-se os índices de capacidade para a escala sigma concluiu-se que o nível de 
desempenho do processo de cravação dupla para a altura de cravação será nos dois casos 
entre 3 a 4 sigma. Apesar da altura de cravação não apresentar um nível ótimo de 
desempenho, o resultado obtido encontra-se dentro do que é expectável em indústria.   
 

4.3 Percentagem de Sobreposição 
Também no estudo da percentagem de sobreposição se utilizou a mesma metodologia 
empregue na análise dos parâmetros anteriormente estudados. Desta vez foram analisadas as 
amostras 5 e 6, respetivamente provenientes das cravadeiras 1 e 2. Foi realizada a verificação 

Figura 27 – Histograma de altura de 
cravação – amostra 4 (cravadeira 2) Figura 26 – Histograma de altura de 

cravação – amostra 3 (cravadeira 1) 
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da normalidade dos dados em estudo, foram construídas as respetivas cartas de controlo, e, 
por fim, estimaram-se os índices de capacidade do processo. 
Foram novamente utilizados 74 subgrupos em cada amostra. Cada subgrupo é também 
constituído por três observações e as estatísticas descritivas – médias e desvios-padrão (within 
e overall) encontram-se na Tabela 20. 
 

Estatística  Amostra  5 6 
N subgrupos 74 74 

Média 
mm 

73.08 73.82 
Desvio-padrão (within) 2.79 2,16 
Desvio-padrão (overall) 6.47 5.16 

Tabela 20 – estatísticas descritivas das observações históricas de percentagem de sobreposição 
4.3.1 Normalidade das amostras 
Os resultados dos testes de Anderson-Darling, estatísticas descritivas, gráficos de 
probabilidade e respetivos histogramas encontram-se no Anexos I e J.    
Realizado o teste de Anderson-Darling obtiveram-se os valores de prova 0,043 e 0,025, para 
as amostras 5 e 6, respetivamente provenientes das cravadeiras 1 e 2, rejeitando-se a 
normalidade dos dados. A não verificação de normalidade pode indicar a existência de grande 
variabilidade e descontrolo do processo.   
Com o intuito de se compreender o estado do processo de cravação dupla para a percentagem 
de sobreposição, prosseguiu-se a determinação dos limites naturais de controlo e as respetivas 
cartas.  
4.3.2 Estimação dos limites naturais de controlo 
Também para a percentagem de sobreposição não existiam informações prévias do estado do 
processo. Assim, estimaram-se os limites naturais de controlo a partir de todas as 
observações, mesmo que essas estivessem fora-de-controlo e que os dados não verificassem o 
pressuposto de normalidade.   
Na Tabela 21 encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as 
médias e amplitudes da altura de cravação. 
 

Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo 

Amostra 
5 6 

 
 77.90 77.56 

 73.08 73.82 
 68.25 70.09 

 
 12.14 9.39 

 4.72 3.65 
 0 0 

Tabela 21 – limites de controlo para as amostras 5 e 6 de percentagem de sobreposição 
4.3.3 Cartas de Controlo 
Sendo as amostras 5 e 6 provenientes respetivamente das cravadeiras 1 e 2, é expectável que 
as embalagens produzidas apresentem resultados e variabilidades diferentes, no entanto 
espera-se que as flutuações de subgrupos ao longo do tempo tendam a equiparar-se, com o 
intuito de que os resultados obtidos sejam semelhantes. 
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Também neste caso se iniciou-se a análise pela observação das cartas , nas quais se 
detetaram alguns pontos fora-de-controlo, tanto na amostra 5 como na amostra 6. 
Prosseguiu-se com a análise das cartas . Na Figura 28 e Figura 29  encontram-se, 
respetivamente, as cartas de controlo provenientes das amostras 5 e 6.   

 
 
 
 
Por análise das cartas  das amostras 5 e 6, identificaram-se três períodos distintos:  Período 1: do subgrupo 1 até ao 22 são verificados vários pontos abaixo dos limites de 

controlo nas duas amostras.  Período 2: do subgrupo 23 até ao 41 verificaram-se uma tendência de evolução 
crescente, exibindo-se um aumento das médias das observações nas duas amostras e a 
ocorrência de vários pontos acima dos limites de controlo.   Período 3: do subgrupo 42 até ao 75 verificaram-se inicialmente grandes oscilações, 
sempre com várias observações fora dos limites naturais de controlo (acima e abaixo). 

Concluiu-se que o processo não é estatisticamente estável nas duas situações analisadas, 
isto é, está fortemente sujeito a causas assinaláveis de variação. Considerando que os dois 
equipamentos estão sujeitos a pontos atípicos de grande amplitude, nas cartas das médias, 
sugere-se também que a principal causa variação na percentagem de sobreposição sejam as 
intervenções realizadas aos equipamentos, tais como set-up ou afinações.  

4.3.4 Análise de capacidade  
Tendo presente que o processo não se encontra em estado de controlo estatístico e que as 
amostras 5 e 6 não apresentam distribuição normal, prosseguiu-se o estudo do processo 
também nestas condições. Os índices de capacidade das amostras 5 e 6 encontram-se 
respetivamente na Tabela 22. 
  

Amostra Índices de capacidade Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
5 1.50 1.43 10.67 
6 1.93 1.73 0.11 

Tabela 22 – índices de capacidade para a percentagem de sobreposição 

Figura 29 – Cartas de controlo  e  da 
percentagem de sobreposição – amostra 6 

(cravadeira 2) 
Figura 28 – Cartas de controlo  e  da 

percentagem de sobreposição – amostra 5 
(cravadeira 1) 
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Os resultados dos índices de capacidade da amostra 5 apresentam valores próximos, isto é, ≈ , concluindo-se que a média do processo de cravação dupla, desempenhado pela 
cravadeira 1 está aproximadamente centrada entre os limites de especificação.  
Ao realizar-se a mesma análise, mas desta vez para a amostra 6, verificou-se que os valores 
dos índices obtidos são diferentes, pelo que > . Concluiu-se que o processo de 
cravação dupla, desempenhado na cravadeira 2, apresenta o valor da média descentrado entre 
os limites de especificação. 
Apesar do que foi referido, os índices de capacidade estimados apresentam resultados 
semelhantes, os valores obtidos foram superiores a 1.33 e, por este motivo espera-se que o 
processo seja capaz de produzir dentro de especificações.  
Com o intuito de melhor se compreenderem os índices determinados, foram construídos os 
histogramas presentes na Figura 30 e Figura 31, onde se encontram também representados os 
limites de especificação. Pela análise dos resultados obtidos e dos histogramas, facilmente se 
concluiu que o processo produz maioritariamente embalagens metálicas dentro das 
especificações, no entanto pontualmente estima-se que poderão ser produzidas embalagens 
com defeito relativamente à percentagem de sobreposição.   
 

 
 
 
Ao converterem-se os índices de capacidade para a escala sigma concluiu-se que o nível de 
desempenho do processo de cravação dupla para a percentagem de sobreposição será nos 
dois casos entre 4 a 5 sigma. Concluiu-se que a percentagem de sobreposição apresenta um 
bom nível de desempenho, no entanto para a cravadeira 2, o desempenho do processo é 
melhor. De qualquer forma os dois resultados obtidos encontram-se dentro do que é 
expectável em indústria.  
  

4.4 Considerações finais 
Através da análise realizada aos parâmetros diâmetro de cravação, altura de cravação e 
percentagem de sobreposição compreendeu-se que o processo de cravação dupla apresenta 
grande variabilidade em todos os parâmetros analisados, e consequentemente não é estável do 
ponto de vista estatístico. 
Na Figura 32 encontram-se sumarizados os índices de capacidade estimados para os 
parâmetros em questão, provenientes das cravadeiras 1 e 2, que realizam o processo de 

Figura 30 -  Histograma de percentagem de 
sobreposição – amostra 5 (cravadeira 1) Figura 31 - Histograma de percentagem de 

sobreposição – amostra 6 (cravadeira 2) 
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cravação dupla. Concluiu-se que, de um modo geral, para o mesmo parâmetro os resultados 
obtidos das cravadeiras 1 e 2 são semelhantes.  
Facilmente se compreendeu que o parâmetro do qual se espera melhor desempenho é de longe 
o diâmetro de cravação, seguido da percentagem de sobreposição e por fim surge a altura de 
cravação, que se classificou como o parâmetro mais crítico e com maior margem de melhoria 
do estudo realizado.  

 
Figura 32 – Índices de capacidade estimados para a análise de observações históricas  

Das análises realizadas concluiu-se que se está perante um processo fora de controlo, do ponto 
de vista estatístico, para todos os parâmetros analisados.  
No caso do diâmetro de cravação estima-se que o processo não produza defeitos e o seu nível 
de desempenho seja aproximadamente 6 sigma, o que representa um nível ótimo de 
desempenho. Ou seja, o diâmetro de cravação é proveniente de um processo não estável, mas 
capaz de produzir dentro de especificações.  
A altura de cravação foi classificada como o parâmetro mais crítico, isto é, é proveniente de 
um processo não estável e não capaz de produzir dentro de especificações. No entanto, o nível 
de desempenho do processo estimado encontra-se entre 3 a 4 sigma. Apesar da altura de 
cravação não apresentar um nível ótimo de desempenho, o resultado obtido encontra-se 
dentro do que é expectável em indústria.  
Por fim, a percentagem de sobreposição também é proveniente de um processo não estável, 
no entanto, estima-se que seja capaz de produzir dentro das especificações. O nível de 
desempenho do processo estimado encontra-se entre 4 a 5 sigma, sendo este um resultado 
acima do esperado em indústria.  
Aparentemente o processo não está apenas sujeito aos efeitos de causas comuns de variação. 
Assim, a desejada redução de variabilidade apenas poderia ser atingida eliminando-se um 
elevado número de causas de variação, cujo efeito individual pode até ser considerado 
insignificante, quando comparado com a soma dos efeitos provocados por todas as causas de 
variação presentes em conjunto.   
Toda a variação é provocada por uma causa individual, ou uma combinação de várias causas. 
Certamente ao ocorrer uma causa haverá um efeito. Nesta investigação foram detetados vários 
motivos que justificaram a variação dos parâmetros analisados. Na Figura 331 encontram-se 
sumarizadas as possíveis causas de variação dos parâmetros da cravação dupla. 
 



Análise de capacidade aos processos de cravação da embalagem 
 

32 

 
Figura 33 – Diagrama de causa-efeito da variabilidade no processo de cravação 

Das possíveis causas assumiram-se como assinaláveis os seguintes fatores:  Ajustes e afinações – correspondem aos parâmetros finos e procedimentos não 
standardizados executados nas cravadeiras 1 e 2; estão intrinsecamente ligados com a 
sensibilidade e experiência de cada supervisor. 

 Diferentes cravadeiras - estão a atuar mais do que um equipamento independente, 
composto por ferramentas diferentes, para produzir embalagens na mesma linha, e as 
próprias ferramentas das cravadeiras estão sujeitas a desgaste ao longo do tempo, que 
pode ser diferente. 

 Folha-de-flandres – a espessura é variável ao longo da própria bobine que a Colep S.A 
recebe do fornecedor, que posteriormente será cortada e litografada e encaminhada ou 
para a estampagem ou para a montagem. 

 Acabamento superficial dos componentes – existem vários tipos de acabamentos 
superficiais que implicam diferentes espessuras. Também a litografia se assume 
relevante; a espessura da camada litografada é variável mediante o trabalho pretendido 
pelo cliente. 

 Desgaste mecânico – o processo de cravação dupla  é conseguido através do 
movimento relativo entre os corpos a cravar e os rolos de cravação; devido a este 
contato pode ocorrer desgaste das ferramentas e refletir-se sob a forma de um perfil 
incorreto. 
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É muito difícil garantir que uma embalagem metálica apresente as suas características de 
qualidade críticas semelhantes entre ordens de produção, devido à complexidade de todas as 
variáveis e graus de liberdade envolvidos. Muitas vezes é também problemático distinguir os 
efeitos de causas assinaláveis dos efeitos provocados por causas naturais. Regra geral, a 
eliminação de causas comuns de variabilidade implica um esforço elevado para, em troca, se 
receber uma melhoria pouco significativa.  
Da análise realizada anteriormente considerou-se que foram aplicados aos equipamentos 
vários ajustes exagerados na tentativa de corrigir possiveis efeitos de natureza desconhecida, 
verificando-se o aumento da variabilidade global do processo de cravação dupla para os 
parâmetros analisados. W. Eduards Deming designou o fenómeno de aplicação de ajustes a 
um processo sujeito a causas comuns de variação, com o aumento da variabilidade global por 
“tampering”. (Cabral 2003)    
Contrariamente ao que se afirmou dos efeitos das causas comuns de variação, a remoção de 
causas assinaláveis do processo é uma operação correta e permite reduzir a variação global, 
conduzindo a um processo mais estável e previsível.  
Esta análise de dados históricos, provenientes de diferentes ordens de produção, permitiu uma 
primeira análise retrospectiva do processo.     
Recomenda-se uma análise aos rolos e placas de cravação com o intuito de se compreender se 
se encontram desajustados e/ou gastos, isto porque não se podem exigir especificações e/ou a 
aproximação aos objetivos, quando um equipamento não as pode cumprir. É portanto 
necessário criar uma rotina de verificação do estado das ferramentas, assim como da 
integridade dimensional das mesmas.   
Recomenda-se o registo das afinações realizadas aos equipamentos entre ordens de produção, 
onde seja mencionado o operador que realizou as intervenções e a sua data; este será o 
primeiro passo para a standardização dos ajustes a realizar às cravadeiras - até à data não 
existente.   
Apesar do que foi mencionado anteriormente, será a variabilidade global apenas provocada 
por causas de variação inerentes aos equipamentos, e aos ajustes que lhes são aplicados pelos 
diferentes supervisores? Ou pelo contrário, será que a variação das matérias-primas apresenta 
um efeito muito significativo? 
A resposta às questões anteriores serão desenvolvidas no capítulo seguinte, no qual se estimou 
a variabilidade e capacidade do processo de cravação dupla, a partir de uma amostra 
produzida com os mesmos materiais e sob as mesmas condições, ou seja, sem que durante a 
produção tenha sido realizado qualquer ajuste ao equipamento, possibilitando que as 
amplitudes amostrais não reflitam a influência desses fatores.    
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5 Análise de capacidade do processo de amostra produzida sob condições controladas  
Nesta fase foi produzida especialmente uma amostra sob condições de afinação controladas, 
efetuaram-se os testes de qualidade e foi realizado o estudo de capacidade dos respetivos 
parâmetros críticos, com o intuito de se compreender se a variabilidade do processo é mais 
reduzida na ausência de causas assinaláveis. 
A amostra foi produzida sob as mesmas condições de afinação, na cravadeira 1, sem que 
tenha sido realizada qualquer intervenção durante o processo e sem alteração de matérias-
primas. Esperava-se que as amplitudes amostrais e, consequentemente, as amplitudes médias 
deixassem de refletir os efeitos desencadeados pelas intervenções realizadas entre ordens de 
produção.   
Analisaram-se novamente os parâmetros diâmetro de cravação, altura de cravação e 
percentagem de sobreposição. 
  
5.1 Diâmetro de Cravação 
Foram utilizados 22 subgrupos na nova amostra. Cada subgrupo é também constituído por 
três observações e obtiveram-se as estatísticas descritivas – médias e desvios-padrão (within e 
overall) - expressos na Tabela 23. 

 Análise 
retróspetiva Nova Amostra Mudança 

Número de subgrupos 222 66  
Tamanho do subgrupo 3 3  

Média 43.651 43.605 -0.045970 
Desvio-padrão (overall) 0.049308 0.035398 -0.013910 
Desvio-padrão (within) 0.017324 0.018361 0.001038 

 
5.1.1 Verificação da normalidade  
Os métodos gráficos utilizados na verificação da normalidade - histograma e gráficos de 
distribuição de probabilidade - encontram-se no Anexo K.  
Pela análise das soluções gráficas, a amostra parece ser normalmente distribuída; do teste de 
Anderson-Darling resultou um valor de prova igual a 0.224, superior ao nível de 
significância. Estima-se, portanto, que os dados são normalmente distribuídos, ou seja, são 
provenientes de um processo dito normal. Tendo sido verificado o pressuposto de 
normalidade, prosseguiu-se a determinação dos limites naturais de controlo e as respetivas 
cartas.  

Tabela 23 – Estatísticas gerais do diâmetro de cravação da nova análise – diâmetro de cravação 
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5.1.2 Estimação dos limites de controlo  
Nesta fase, e por não haver informações prévias do estado do processo sem a presença de 
causas assinaláveis definidas, estimaram-se novamente os limites naturais de controlo a partir 
das observações, mesmo que essas estivessem novamente fora-de-controlo. Na Tabela 24 
encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as médias e 
amplitudes do diâmetro de cravação. 

Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo Nova Amostra 

 
 43.6359 

43.605 
43.5735  

 
 

 0.07840 
0.03045 

0  
 
 

5.1.3 Cartas de Controlo  
Após construídas as cartas de controlo, iniciou-se a análise pela observação da carta , na 
qual não se detetou pontos fora-de-controlo. Prosseguiu-se com a análise da carta , com o 
objetivo de ser verificar se as observações seriam provenientes de um conjunto de homogéneo 
ou se, contrariamente, as estatísticas descritivas foram estimadas a partir de uma média com 
valores díspares, refletindo instabilidade do processo. A análise das cartas de controlo à 
direita na Figura 34 permite ajuizar sobre esta questão.  

 
Figura 34 – Cartas de controlo de médias e amplitudes de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis 

de variação – diâmetro de cravação 
A variação do processo nesta etapa foi mais reduzida, como se esperava. A carta de controlo 
de amplitudes não apresentou indicações de descontrolo estatístico, mostrando que a variação 
do processo de cravação dupla foi estável. Pela análise da carta das médias verifica-se que 
existem doze observações fora de controlo, indicando uma situação de instabilidade da 
tendência central nesta amostra.  
Excluindo-se a possibilidade de erros de medição, verifica-se que efetivamente existe 
variação das observações que poderá ser causada tanto por causas naturais, como pela 
variação inerente às matérias-primas.  
Pela comparação dos resultados da análise realizada no capítulo anterior com a atual, presente 
na Figura 35, concluiu-se que deixaram de se verificar observações de amplitude exagerada, 
revelando que efetivamente os ajustes aplicados aos equipamentos representam uma forte 
influência na variação do processo. 
5.1.4 Análise de Capacidade 
Reestimou-se a capacidade do processo e obtiveram-se os novos índices de capacidade, pelo 
que os resultados obtidos na primeira análise são confirmados nesta situação; o processo de 

Tabela 24 -  limites de controlo para a nova amostra - diâmetro de cravação 
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cravação dupla é capaz de produzir dentro das especificações. Os índices de capacidade da 
nova amostra encontram-se respetivamente na Tabela 25. 
 

 Índices de 
capacidade 

Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
Amostra histórica 5.774 4.804 0.00 

Nova amostra 5.45 5.36 0.00 
Tabela 25 – Índices de capacidade de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis de variação – 

diâmetro de cravação 
Verificou-se que os índices apresentam valores próximos, isto é, ≈ , concluindo-se que 
a média do processo de cravação dupla está aproximadamente centrada entre os limites de 
especificação. Os índices de capacidade estimados apresentam valores muito superiores a 
1.33. Por este motivo, espera-se que o processo seja capaz de produzir dentro de 
especificações. O nível de desempenho do processo de cravação dupla para o diâmetro de 
cravação é neste caso também aproximadamente 6 sigma.  
 
5.2 Altura de Cravação 
Para a análise do parâmetro altura de cravação, foram novamente utilizados 22 subgrupos, 
cada subgrupo constituído por três observações. De seguida obtiveram-se as estatísticas 
descritivas, expressas na Tabela 26. 

 Análise 
retróspetiva Nova Amostra Mudança 

Número de subgrupos 222 66  
Tamanho do subgrupo 3 3  

Média 2.9874 3.0536 0.066249 
Desvio-padrão (overall) 0.072333 0.032940 -0.039393 
Desvio-padrão (within) 0.27159 0.030069 0.002910 
Tabela 26 - Estatísticas gerais do diâmetro de cravação da nova análise – altura de cravação 

5.2.1 Verificação da normalidade  
Neste caso, o resultado do teste de Anderson-Darling foi 0.134, ou seja, as observações são 
provenientes de um processo que se diz normal. O respetivo histograma e gráfico de 
distribuição de probabilidade encontra-se no Anexo L.  
Tendo sido verificado o pressuposto de normalidade, prosseguiu-se a determinação dos 
limites naturais de controlo e as respetivas cartas.  
5.2.2 Estimação dos limites de controlo  
Nesta fase estimaram-se novamente os limites naturais de controlo a partir das observações. 
Na Tabela 27 encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as 
médias e amplitudes do diâmetro de cravação. 

Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo Nova Amostra 

 
 3.1053 

3.0536 
3.0020  

 
 

 0.1299 
0.0505 

0  
 
 Tabela 27 -Limites de controlo para a nova amostra – altura de cravação 
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5.2.3 Cartas de Controlo  
Após a construção das cartas de controlo, iniciou-se a análise pela observação da carta , na 
qual não se detetou pontos fora-de-controlo. Prosseguiu-se com a análise da carta . A 
análise das cartas de controlo à direita na Figura 35 permite ajuizar sobre o estado do processo 
de cravação dupla para a altura de cravação.  

 
Figura 35 – Cartas de controlo de médias e amplitudes de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis 

de variação – altura de cravação  
Desta análise gráfica percebeu-se que efetivamente a variação entre subgrupos foi reduzida, 
levando a crer que os ajustes realizados apresentam grande influência neste parâmetro. No 
entanto, a média do processo piorou, indicando a possibilidade de duas situações: ou o 
processo não é efetivamente capaz de produzir embalagens com a altura de cravação nominal 
(objetivo), devido à incapacidade do equipamento; ou poderá existir algum problema com as 
condições do equipamento e este necessitar de manutenção ou substituição de componentes 
vitais ao processo. Esta situação poderá ser desencadeada pelo desgaste dos rolos de cravação.      
5.2.4 Análise de capacidade 
Reestimou-se a capacidade do processo e obtiveram-se os novos índices de capacidade, pelo 
que os resultados obtidos revelam uma situação problemática: o índice  < 0 indica que, 
além do processo estar fortemente descentrado, a sua média estará fora dos limites de 
especificação, verificando-se que existe 54.8% de probabilidade de se verificar um defeito.  
Os índices de capacidade da nova amostra encontram-se respetivamente Tabela 28. 
 

 Índices de capacidade Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
Amostra histórica 2.31 0.96  

Nova amostra 1.66 -0.04 548128 
 
 
Na Figura 36 encontram-se os histogramas da nova amostra (à direita) e da amostra estudada 
no capítulo 4 (à esquerda) para a altura de cravação, que permite compreender mais 
facilmente a questão anteriormente descrita. Como é possível concluir existe um elevado 
número de observações acima do limite de especificação.  

 
Figura 36 – histogramas de altura de cravação da nova amostra 

Tabela 28 – Índices de capacidade de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis de variação – 
altura de cravação  
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Assim, espera-se que o processo não seja capaz de produzir dentro de especificações. 
 
5.3 Percentagem de Sobreposição 
Para a análise do parâmetro percentagem de sobreposição, foram utilizados 22 subgrupos. 
Cada subgrupo é também constituído por três observações e as estatísticas descritivas, médias 
e desvios-padrão (within e overall), estão expressas na Tabela 29. 

 Análise 
retróspetiva Nova Amostra Mudança 

Número de subgrupos 222 22  
Tamanho do subgrupo 3 3  

Média 73.08 70.7 -2.3766 
Desvio-padrão (overall) 6.475 3.9372 -2.5378 
Desvio-padrão (within) 2.786 4.0813 1.2953 

Tabela 29 – Estatísticas Descritivas da percentagem de sobreposição para a segunda análise 
5.3.1 Verificação da normalidade  
O resultado dos testes à normalidade de Anderson-Darling foi 0.454, ou seja, podemos 
admitir que as observações são provenientes de um processo que se diz normal. O respetivo 
histograma e gráfico de distribuição de probabilidade encontram-se no Anexo M.  
Tendo sido verificado o pressuposto de normalidade, prosseguiu-se a determinação dos 
limites naturais de controlo e as respetivas cartas.  
5.3.2 Estimação dos limites de controlo 
Nesta fase estimaram-se novamente os limites naturais de controlo a partir das observações. 
Na Tabela 30 encontram-se os resultados dos limites de controlo estimados, assim como as 
médias e amplitudes da percentagem de sobreposição. 
 

Carta de 
controlo 

Limite de 
controlo Nova Amostra 

 
 79.36 

69.52 
59.68  

 
 

 24.76 
9,62 

0  
 

Tabela 30 – Limites de especificação 
5.3.3 Cartas de Controlo  
Após a construção das cartas de controlo, iniciou-se a análise pela observação da carta , na 
qual não se detetou pontos fora-de-controlo. Prosseguiu-se com a análise da carta  na qual 
também não foram detetados pontos fora-de-controlo. A análise das cartas de controlo à 
direita, na Figura 37, permite ajuizar sobre o estado do processo de cravação dupla para a 
percentagem de sobreposição. No qual se verificou um processo estável. 
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Figura 37 – Cartas de controlo de médias e amplitudes de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis 

de variação –percentagem de sobreposição 
5.3.4 Análise de Capacidade  
Os índices de capacidade foram estimados, e confirmam os pressupostos identificados 
anteriormente, isto é, os índices    ≈ 1, revelando uma situação em que o processo é 
capaz de produzir dentro das especificações.  
Os índices de capacidade da nova amostra encontram-se respetivamente na Tabela 31. 

 
 Índices de 

capacidade 
Fora de especificação 
(valores esperados) 

    
Amostra histórica 1.50 1.43 10.67 

Nova amostra 1.02 0.87 4604 
Tabela 31 – Índices de capacidade de amostra após exclusão de possíveis causas assinaláveis de variação – 

percentagem de sobreposição  
 

 
5.4 Considerações finais 
É muito difícil garantir que uma embalagem metálica apresente as suas características de 
qualidade semelhantes entre ordens de produção, devido à complexidade de todas as variáveis 
envolvidas. Neste estudo procurou-se eliminar a variação causada pela introdução de ajustes 
ou afinações no equipamento, isto é, a amostra foi produzida sob as mesmas condições de 
afinação, sem que tenha sido realizada qualquer intervenção durante o processo de fabrico e 
sem alteração de matérias-primas, ou seja, sem alteração do tipo de componente.  
Concluiu-se que as variações dentro de uma amostra, constituída por observações produzidas 
consecutivamente, são efetivamente mais reduzidas quando comparadas com uma amostra 
constituída por subgrupos provenientes de diferentes ordens de produção.  
Da análise dos diferentes parâmetros obtiveram-se resultados interessantes. Na Figura 38 
encontram-se sumarizados os valores obtidos para os seus índices de capacidade.  
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Figura 38 – Índices de capacidade estimados para a análise de observações históricas vs dentro de uma ordem de 
produção 

Facilmente se compreendeu que o parâmetro do qual se espera melhor desempenho é 
novamente o diâmetro de cravação, seguido da percentagem de sobreposição e por fim surge 
a altura de cravação, que se classificou novamente como o parâmetro mais crítico.  
Concluiu-se que, de um modo geral, para o mesmo parâmetro os resultados obtidos nas duas 
análises são muito semelhantes, com a exceção da altura de cravação, que indicou um 
resultado ainda mais crítico do que na primeira análise, realizada aos dados provenientes de 
observações históricas. Assim, apesar da variabilidade do processo estar fortemente 
relacionada com os equipamentos, e os ajustes que lhes são aplicados pelos diferentes 
supervisores, concluiu-se que também as matérias-primas introduzem variação no processo.  
Da análise efetuada recomenda-se a verificação periódica dos rolos de cravação: de forma a 
compreender-se se a incapacidade de se aproximar a média da altura de cravação  do objetivo 
é desencadeada pelo desgaste das ferramentas, erros nos ajustes aplicados, ou se efetivamente 
as ferramentas utilizadas no processo não são capazes de apresentar um nível de desempenho 
melhor. 
Devido ao desempenho do processo de cravação dupla para a altura de cravação não ser 
satisfatório, e tendo em consideração que a percentagem de sobreposição se relaciona com a 
altura de cravação e os comprimentos do gancho do corpo e gancho do componenente, 
procurou-se na fase seguinte desenvolver um modelo que permita prever a percentagem de 
sobreposição em função dos restantes parâmetros como ferramenta de apoio ao controlo 
estatístico de qualidade.  
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6 Regressão linear múltipla 
A análise de regressão linear múltipla é uma ferramenta estatística utilizada no estudo da 
relação de uma variável dependente com variáveis independentes.  
A percentagem de sobreposição está intimamente relacionada com a altura de cravação e os 
comprimentos do gancho do corpo e gancho do componente. Aplicou-se a regressão múltipla 
para se desenvolver uma solução que permitisse estimar a resposta a partir das variáveis em 
estudo.    
Os valores das variáveis investigadas foram obtidos através do sistema informático da 
empresa, sendo resultados de testes de qualidade, respeitantes ao intervalo de janeiro a março 
de 2016. 
As observações foram divididas em duas frações: a primeira para o desenvolvimento do 
modelo de regressão - conjunto de treino - a partir do qual se estimou um modelo para prever 
a percentagem de sobreposição em função das restantes variáveis, e a segunda para o testar – 
conjunto de teste.  
Optou-se por utilizar 80% das observações na construção do modelo de regressão, e os 
restantes 20% foram utilizados para testar o modelo.  
  
6.1 Análise explanatória das variáveis  
A percentagem de sobreposição relaciona-se com a altura de cravação e comprimentos do 
gancho do corpo e gancho do componente. Na secção anterior foram introduzidos vários 
parâmetros críticos para a qualidade da embalagem metálica, incluindo-se a altura de 
cravação, pelo que esta etapa foi dedicada ao esclarecimento das restantes variáveis 
necessárias ao modelo de regressão. 
6.1.1 Ganchos do corpo e componente 
A sobreposição é a medida da sobreposição entre o gancho do corpo e o gancho do 
componente (Burton, Manual de referência da Cravação Dupla para latas alimentares), 
representados na Figura 39, a azul e verde respetivamente. Para se compreender a influência 
dos comprimentos dos ganchos na formação da percentagem de sobreposição procedeu-se à 
sua análise gráfica, representada na Figura 40.  
 
 
 
 
 

 Figura 40 – Boxplot de comprimentos: gancho 
do corpo e gancho do componente 

Figura 39 - Representação dos ganchos do 
componente e corpo da Cravação Dupla 
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Concluiu-se que o gancho do componente apresenta maior comprimento médio do que o 
gancho do corpo, sendo a diferença das médias observadas, em média, 0.2 milímetros. 
6.1.2 Penetração do gancho do corpo 
A penetração do gancho do corpo assegura que esse gancho está suficientemente “penetrado” 
no gancho do componente, permitindo criar uma boa vedação. Este parâmetro é afetado por 
duas dimensões: o gancho do corpo e a altura de cravação, ilustrados na Figura 41.   
 

 
 
 
 
A partir da Figura 42, verificou-se que as médias da penetração dos ganchos do corpo das 
embalagens produzidas pelas cravadeiras 1 e 2 são muito semelhantes. 
Durante a pesquisa bibliográfica não foi encontrada qualquer referência à relação direta entre 
a penetração do gancho do corpo e a sobreposição, apesar de ambos serem influenciados por 
fatores comuns – gancho do corpo e altura de cravação. Concluiu-se, como se poderá ver 
posteriormente, que a penetração do gancho do corpo não apresentou qualquer influência na 
sobreposição. 
 
6.2 Desenvolvimento do modelo de regressão 
6.2.1 Estatísticas descritivas 
Na Tabela 32 estão sumarizadas as estatísticas descritivas dos parâmetros de cravação em 
estudo para 80 % das observações do período selecionado.   

Parâmetro  Número de 
Observações Média Desvio-padrão 

Sobreposição  % 167 72.820 6.495 
Altura de Cravação  

mm 
167 2.97 0.07 

Gancho do Corpo 167 1.93 0.11 
Gancho do Componente 167 2.11 0.11 

Penetração do gancho do corpo % 167 92.904 3.132 
Tabela 32 - Estatísticas descritivas das variáveis do modelo de regressão  

 
Estimaram-se os coeficientes de correlação para o auxílio na compreensão das relações 
existentes. Analisando os restantes pares de variáveis, procurou-se compreender a relação 
entre as variáveis altura de cravação, gancho do corpo, gancho do componente e penetração 
do gancho do corpo concluindo-se que as relações entre si são pouco significativas, facto 
comprovado pelos respetivos coeficientes de correlação, mostrados na Tabela 33.  
 

Figura 41 -  Fatores que influenciam a penetração do 
gancho do corpo 

Figura 42 – Boxplots comparação penetração dos 
ganchos do corpo 
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 Coeficiente de correlação 

Pearson 
Gancho do 

Corpo 
Gancho do 

Componente 
Altura de 
cravação 

Sobreposição 
Gancho do Componente  0.364    

Altura de Cravação  0.497 0.281   
Percentagem de sobreposição 0.811 0.503 0.127  

Penetração do gancho do corpo 0.089 0.119 -0.022 0.126 
Tabela 33 - Coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis do modelo de regressão  

 
A matriz de diagrama de expressão para a análise das relações entre os pares de variáveis 
encontra-se na Figura 43. Espera-se que a percentagem de sobreposição seja influenciada 
pelas variáveis: comprimentos do gancho do corpo e gancho do componente e altura de 
cravação. 
O parâmetro que aparenta mais influenciar a sobreposição é o gancho do corpo, que apresenta 
uma relação aproximadamente linear, identificada na região vermelha na matriz, facto 
comprovado pelo valor 0.811 do respetivo coeficiente de correlação. Os parâmetros gancho 
do componente e altura de cravação também apresentam uma relação assinalada, mas 
aproximadamente linear.  
As observações provenientes da penetração dos ganchos mostram uma distribuição que não 
revela qualquer linearidade, concluindo-se a falta de relação com os restantes parâmetros.  

 
Figura 43 - Matriz de diagrama de expressão das variáveis do modelo de regressão 

 
Prosseguiu-se o estudo sem a penetração dos ganchos; a veracidade da relação entre a 
sobreposição, variável dependente, e as restantes variáveis foi apurada com recurso à análise 
ANOVA. As estatísticas obtidas encontram-se na Tabela 34. 
 

Fonte Grau de Liberdade Soma de quadrados Quadrado médio F Valor de prova 
Regressão 3 5800 1933.28 262.00 0.000 
Resíduo 163 1203 7.38   

Total 166 7003    
Tabela 34 - Análise ANOVA 
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Concluiu-se que o valor de prova é zero, rejeitando-se com 95% de confiança a hipótese nula, 
ou seja, as variáveis independentes estão relacionadas com a sobreposição, e confirmou-se o 
pressuposto assumido inicialmente - as variáveis altura de cravação, gancho do corpo e 
gancho do componente são independentes entre si, correspondendo a três graus de liberdade.   
6.2.2 Eliminação Stepwise backward  
Foi aplicado o método eliminação stepwise backward para a seleção das variáveis a incluir no 
modelo de regressão. Optou-se pela utilização deste método por permitir determinar quais as 
contribuições de cada variável independente. 
Em primeiro lugar foram analisadas todas as variáveis independentes. A penetração dos 
ganchos foi removida do modelo de regressão por não ser significativa para o modelo. Na 
Figura 44 encontra-se representado o impacto incremental de cada variável na sobreposição. 
 

 
Figura 44 – Impacto incremental das variáveis  

O processo iterativo terminou de seguida, visto as restantes variáveis serem estatisticamente 
significativas para o modelo de regressão. Na Tabela 37 encontram-se os coeficientes do 
modelo de regressão obtidos.   

Termo Coeficiente Erro do padrão T Valor de 
Prova VIF 

Constante 55.08 9.89 203.07 0.000 - 
Gancho do Corpo 52.21 2.23 23.37 0.000 1.43 

Gancho do Componente 17.33 2.12 8.16 0.000 1.17 
Altura de Cravação -40.28 3.75 -10.74 0.000 1.35 
Tabela 35 – coeficientes do modelo de regressão linear múltipla não estandardizado 

 
S 

2.71642 
R-sq 

82.82% 
R-sq (sdj) 
82.51% 

R-sq (pred) 
81.89% ,. = 0.582 

Tabela 36 - Análise de Resultados da regressão linear múltipla da sobreposição 
 

Como consequência da análise de modelo de regressão linear, o grau de predição da variável 
dependente encontrado foi 82.82%. O grau do modelo para explicar a variação da variável 
dependente foi 82.51%. Analisando estes coeficientes expostos na Tabela 38, pode-se 
concluir que o modelo prevê satisfatoriamente a percentagem de sobreposição.  
Os valores absolutos dos coeficientes exibidos na Tabela 37 indicam a ordem de importância 
das variáveis independentes. Tal como previsto anteriormente, a variável que mais influencia 
a resposta é o comprimento do gancho do corpo, de seguida surge a altura de cravação e, por 
fim, o comprimento do gancho do componente.  
Da análise da Figura 45, compreendeu-se a influência descrita anteriormente: 
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 Percentagem de sobreposição baixa: resultado da combinação de comprimentos do gancho do corpo e gancho do componente curtos, e altura de cravação deve ser elevada.  Percentagem de sobreposição elevada: resultado da combinação de comprimentos do gancho do corpo e gancho do componente elevados, e altura de cravação reduzida.   

 
Figura 45 – Gráfico de médias ajustadas de efeitos principais para sobreposição  

Baseado nos resultados da análise de regressão múltipla, a equação 2 descreve a relação entre 
a percentagem de sobreposição e os comprimentos dos ganchos do corpo e gancho 
componente e a altura de cravação:  

  çã = 55.08 + 52.21 + 17.33 − 40.28  
Em que, 

−      
−      

−   çã  
 
6.3 Teste do modelo de regressão 
Mesmo que as estimativas de previsão do modelo desenvolvido sejam otimistas, este pode 
não ser adequado para prever novas observações. Após se eleger o modelo, realizou-se a sua 
validação utilizando os restantes 20% das observações – conjunto de teste.  
Utilizando o modelo de regressão, começou por se realizar a previsão dos valores do conjunto 
de testes, na Tabela 37 encontram-se as estatísticas descritivas da sobreposição para o 
conjunto de teste e para os dados previstos com o modelo.   

Grupo N Média Intervalo de 
Confiança 95% 

Desvio-
padrão 

Intervalo de 
Confiança 95% Mín. Máx. 

 observações % 
Real 46 74.435 (72.666, 76.204) 5.958 (4.9416, 7.5040) 64.0 85.0 

Estimado 46 73.222 (71.272, 75.172) 6.568 (5.4473, 8.2719) 64.3 88.6 
Tabela 37 - Estatísticas descritivas do conjunto de teste do modelo de regressão multivariada  

 
De seguida determinou-se o erro relativo percentual observado entre os valores de 
sobreposição no conjunto de teste e os previstos pelo modelo, tendo-se agregado as 
observações detetadas por classes de erro. Os resultados encontram-se na Tabela 38.   

(2) 
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Selecionaram-se dois conjuntos de observações, o primeiro relativo ao erro percentual 
detetado mais elevado  (aproximadamente 10%), e o segundo relativo ao erro mais frequente 
(2 a 3%). Foram determinadas as respetivas dimensões das sobreposições (real e estimada). 
Na Tabela 39 encontram-se os resultados desta análise.  
 
 
 
 
 
 
A folha-de-flandres utilizada na produção de embalagens metálicas possui uma variação 
dimensional da sua espessura de ± 5 a 8%. A litografia no corpo da embalagem conduz ao 
aumento da espessura do corpo, e é variável de produção para produção mediante o cliente.  
Sendo o processo de cravação dupla tão suscetível a causas de variação, concluiu-se que os 
erros verificados são desprezáveis, ou seja, o modelo pode prever com uma aproximação 
razoável a percentagem de sobreposição. 
 
6.4 Considerações finais 
Na primeira fase realizou-se a determinação do modelo de regressão - fases de treino e teste. 
Optou-se por selecionar um modelo simples que permitisse uma boa previsão dos resultados, 
assumindo-se uma ferramenta dinâmica que permite prever os resultados relativos à 
sobreposição da cravadeira 1.  
Na Tabela 40 encontram-se os resultados ótimos para três casos, o primeiro para uma 
sobreposição superior ao limite de especificação (88%), a segunda para o valor objetivo 
(72.5%) e por último para uma sobreposição inferior ao limite de especificação (50%), tendo 
sido determinados para cada situação os valores das variáveis gancho do corpo, gancho do 
componente e altura de cravação. Na Tabela 41 encontram-se as interpretações dos resultados 
obtidos para cada exemplo. 
 
 

 Erro % N observações 
<0.5 1 0.5-1 3 
1-2 7 
2-3 11 
3-4 4 
4-5 3 5-6 2 
6-7 4 
7-8 6 
8-9 4 
>10 1 Total 46  Tabela 38 – Número de observações do conjunto de teste por erro relativo percentual 

Tabela 39 – Diferença entre o caso observado de maior erro associado na previsão comparativamente a um 
caso de erro mais observado (2-3%) 

Erro Gancho 
do Corpo 

Gancho do 
Componente 

Altura de 
Cravação 

Sobreposição 
Real Estimada 

% mm % 
2-3 1.85 2.26 3.10 69 67.231 
>10 2.16 2.02 2.91 76 84.046 
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Exemplo Objetivo Otimização 

Sobreposição Gancho do corpo Gancho do componente Altura de cravação 
 %  mm  

1 88 2.21 2.26 3.02 
2 72.5 1.96 2.06 2.994 
3 50 1.85348 1.7 3.26 

Tabela 40 – resultados da previsão utilizando o modelo de regressão múltipla 
 

Exemplo Defeito Causa possível 

1 
Gancho do corpo longo Beira de cravação longa 
Gancho do componente longo Extremidade demasiado enrolada 
Altura de cravação demasiado elevada Rolo do 2º Passe apertado, perfis incorretos 

2 Altura de cravação elevada Rolo do 2º Passe apertado, perfis incorretos 
3 Pouca sobreposição Gancho do componente curto, gancho do corpo 

curto e altura de cravação elevada 
Tabela 41 – interpretação dos resultados de previsão 

O presente modelo pode ser utilizado para otimizar a resposta. Por exemplo, para o valor da 
percentagem de sobreposição igual a 72.5% procurou-se determinar o conjunto de variáveis 
dependentes que melhor estimam esse valor, pelo que se obtiveram as soluções expressas na 
Tabela 44. Estes resultados indicam soluções possíveis para os valores dos parâmetros 
dependentes para que se cumpra com a aproximação dos objetivos. 
Pela análise dos resultados obtidos verifica-se que os valores do parâmetro altura de cravação 
são 2.86 e 2.92 milímetro. Através do modelo prevê-se que a cravadeira 1 possa produzir 
embalagens com valores de altura de cravação mais próximos do objetivo, com valores 
também consideravelmente aceitáveis para os parâmetros gancho do corpo, gancho do 
componente e percentagem de sobreposição.  

 
Tabela 42 – valores otimizados para o valor de percentagem de sobreposição 72.5% 

Sendo exequível a determinação de combinações possíveis das variáveis, torna-se 
impreterível a necessidade de se realizar a parametrização do processo de cravação dupla, 
que permita compreender quais as afinações mais corretas a implementar para se obter um 
determinado resultado previsto.  
Este modelo é uma ferramenta útil na previsão de causas e efeitos, permitindo esclarecer e 
determinar a influência das variáveis envolvidas na cravação dupla, especificamente para a 
cravadeira 1. Ou seja, possibilita atingir uma compreensão real e razoável do que acontece se 
se fizer variar os parâmetros por ele abrangidos. 
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7 Conclusão e trabalhos futuros 
O presente projeto visou o estudo de capacidade da cravação dupla na montagem de 
embalagens metálicas de aerossóis Ø45, produzidas especificamente na Linha 18.  
Pela primeira vez desenvolveu-se uma análise desta natureza na Colep S.A, acarretando a 
dificuldade acrescida da não existência de um conhecimento prévio do estado do processo de 
cravação dupla.  
Uma das grandes dificuldades encontradas neste caso de estudo foi a existência de diversos 
graus de liberdade, implicando a seleção e foco de análise num único formato de embalagem, 
produzido unicamente numa linha de produção. Apesar do foco específico da análise 
realizada, este método pode, e deve ser, replicado para a análise da cravação dupla de 
embalagens produzidas noutros equipamentos e/ou linhas de produção existentes no chão de 
fábrica. 
Inicialmente identificaram-se como graus de liberdade a existência de cravação dupla em 
dois componentes diferentes: cúpula e fundo; a utilização de componentes com diferentes 
acabamentos superficiais; e por fim, a existência de duas cravadeiras a operar paralelamente. 
A região da cúpula recebe geralmente uma tampa plástica, sendo-lhe imposto o cumprimento 
rigoroso de exigências dimensionais. Assim, o presente estudo foi dedicado unicamente à 
análise da cravação da cúpula em função do componente cravado com maior variabilidade.  
Realizou-se a caracterização do processo de cravação dupla, para os vários parâmetros 
críticos à qualidade da embalagem, em função das especificações existentes, em duas 
situações distintas: 

1. Numa fase inicial foram analisadas amostras provenientes de observações históricas, 
referentes a diferentes ordens de produção materializadas.  

2. Numa segunda fase foram analisadas amostras constituídas por observações 
produzidas consecutivamente. 

Procedeu-se à localização das médias e identificação das respetivas variabilidades, assim 
como a verificação e compreensão das causas assinaláveis presentes. Por fim, para cada 
parâmetro foram também estimados os índices de capacidade do processo,  e . 
A partir das duas análises realizadas, concluiu-se que o processo de cravação dupla não é 
estatisticamente estável, no entanto, é capaz de produzir embalagens metálicas que respeitam 
os limites de especificação para os parâmetros diâmetro de cravação e percentagem de 
sobreposição. Definiu-se como parâmetro crítico a altura de cravação, apresentando o pior 
desempenho entre os parâmetros analisados, devendo ser dedicados esforços para a correção 
desta situação.  
Da análise efetuada recomendou-se a verificação periódica dos rolos de cravação: de forma a 
compreender-se se a incapacidade de se aproximar a média da altura de cravação  do objetivo 
é desencadeada pelo desgaste das ferramentas, erros nos ajustes aplicados, ou se efetivamente 
as ferramentas utilizadas no processo não são capazes de apresentar um nível de desempenho 
melhor. 



Análise de capacidade aos processos de cravação da embalagem 
 

49 

Outra grande dificuldade encarada durante o projeto foi a falta de registo dos ajustes 
realizados às cravadeiras, que, sendo equipamentos distintos, implicam diferentes afinações. 
Considerando que o processo de afinação da cravadeira não se encontra estandardizado, 
devido à sua complexidade e à forte influência do fator humano no seu sucesso, aliado à 
existência de variáveis de entrada não controláveis, verificou-se a dificuldade elevada na 
parametrização das afinações para os diferentes componentes cravados.  
Sugeriu-se a realização do registo das variáveis de entrada controláveis, em set-up e paragens; 
quem as realizou, e quando foram introduzidas. Com este registo seria possível, num estudo 
futuro, a compreensão da influência do fator humano na variabilidade do processo, 
procurando-se identificar boas práticas que possam ser estandardizadas e replicadas. Este 
registo também possibilitará a compreensão do efeito de determinadas afinações nos 
parâmetros da cravação dupla, e poderá conduzir ao estabelecimento de conclusões sobre 
quais os melhores ajustes a implementar, iniciando-se a parametrização das afinações na 
Linha 18. 
Outra opção para a parametrização do processo de cravação dupla seria a realização de um 
Desenho de Experiências (DOE). Durante este projeto foi avaliada a possibilidade da sua 
execução, no entanto, esta análise implica o envolvimento de um elevado número de graus de 
liberdade, assim como, a realização de várias experiências e a necessidade de tempo 
disponível na linha e/ou equipamentos para a sua realização, exigindo um maior número de 
recursos por parte da empresa. Por essa razão, não se desenvolveu o projeto nesse sentido.  
A segunda sugestão de melhoria realizada foi a implementação de um sistema de controlo 
estatístico que permitisse a monitorização da produção. Durante o projeto, o departamento de 
qualidade esteve a testar um software para essa finalidade, pelo que, a implementação deste 
sistema poderia dar origem a um projeto futuro, podendo ser a análise exposta no presente 
relatório uma mais valia.  
Um sistema de controlo estatístico de qualidade é uma ferramenta útil na identificação de 
variabilidade atípica, motivada por causas assinaláveis, visando, em primeiro lugar, tornar o 
processo estável, de seguida minimizar a sua variabilidade e, por último, melhorar o seu 
desempenho procurando reduzir a variabilidade das características de cravação dupla através 
da alteração de uma ou mais variáveis de entrada. Ao se detetar uma variação atípica sugere-
se a realização de brainstormings, envolvendo os intervenientes que melhor possam 
compreender o sucedido, e, usando os seus conhecimentos, devem ser listadas todas as ações 
que possam ser realizadas para diminuir a variação existente.  
Por fim, tendo em consideração a existência da dependência de vários parâmetros 
dimensionais da cravação dupla, desenvolveu-se um modelo de previsão para auxílio da 
compreensão da relação entre as variáveis, especificamente para o processo realizado na 
cravadeira 1. Os resultados da fase de teste do modelo de previsão foram bastante positivos, 
concluindo-se que o modelo prevê razoavelmente os resultados produzidos na cravadeira 1. 
Este projeto foi o primeiro passo no desenvolvimento de um estudo bastante extenso e 
complexo, devido a todos os graus de liberdade envolvidos. Compreendeu-se que existem 
vários passos a serem realizados para uma análise desta natureza. Espera-se que o presente 
estudo tenha fornecido informações relevantes para o estado da capacidade do processo na 
perspetiva da Colep S.A, e que tenha motivado e mostrado a importância do seu 
desenvolvimento e continuidade.  
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ANEXO A: Detalhes técnicos da embalagem de aerossol  Ø  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-1 – Dimensões nominais e detalhes técnicos das embalagens metálicas de aerossóis produzidas na 
Colep S.A 
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Anexo B: Layout da área de montagem de embalagens de aerossóis  
 

 
 

Figura B-1 – layout da área de montagem de embalagens de aerossóis 
 

18 
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ANEXO C: Descrição do processo de cravação dupla 
O rolo de 1º Passe forma o enrolamento do componente debaixo da beira de cravação da lata 
conforme ilustrado nos perfis transversais, ilustrado na Figura C-1. 

 
Figura C-1 – Descrição do 1º Passe do processo de cravação dupla 

A cravação é terminada com o 2º Passe, quando o respetivo rolo de cravação compacta as 
cinco espessuras da folha (formadas durante o 1º Passe) até que a cravação fique hermética 
(resultado de um aperto correto) 

 
Figura C-2 – Descrição do 2º Passe do processo de cravação dupla 
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ANEXO D: Descrição do procedimento de afinação  
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ANEXO E: Análise de capacidade diâmetro de cravação – amostra 1 

 
 

Figura E-1 – Análise de capacidade das observações histórias – diâmetro de cravação/amostra1 
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ANEXO F: Análise de capacidade diâmetro de cravação – amostra 2 
 

 
 

Figura F-1 – Análise de capacidade das observações histórias – diâmetro de cravação/amostra2 
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ANEXO G: Análise de capacidade altura de cravação – amostra 3 
 

 
 

Figura G-1 – Análise de capacidade das observações histórias – altura de cravação/amostra3 
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ANEXO H: Análise de capacidade altura de cravação – amostra 4 
 

 
Figura H-1 – Análise de capacidade das observações histórias – altura de cravação/amostra 4 
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ANEXO I: Análise de capacidade percentagem de sobreposição – amostra 5 

 
 

Figura I-1 – Análise de capacidade das observações histórias – percentagem de sobreposição/amostra 5 
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ANEXO J: Análise de capacidade percentagem de sobreposição – amostra 6 
 

 
 

Figura J-1 – Análise de capacidade das observações histórias – percentagem de sobreposição/amostra 6 
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ANEXO K: Análise de capacidade de amostra produzida sob condições controladas – diâmetro de cravação 

 
Figura K-1 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – diâmetro 

de cravação 
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Figura K-2 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – diâmetro 

de cravação  
 

 
Figura K-3 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – diâmetro 

de cravação  
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ANEXO L: Análise de capacidade de amostra produzida sob condições controladas – altura de cravação 

 
Figura L-1 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – altura de 

cravação 
 



Análise de capacidade aos processos de cravação da embalagem 
 

69 

 
Figura L-2 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – altura de 

cravação  

 
Figura L-3 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – altura de 

cravação  
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ANEXO M: Análise de capacidade de amostra produzida sob condições controladas – percentagem de sobreposição 

 
Figura M-1 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – 

percentagem de sobreposição 
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Figura M-2 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – 

percentagem de sobreposição  

 
Figura M-3 – Análise de capacidade das observações da amostra produzida sob condições controladas – 

percentagem de sobreposição  
 


