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Introdução 

Em um processo de produção de difusores de ar automotivo, onde um 

equipamento de medição chamado dinamômetro é utilizado para realizar 

medições da força de acionamento das aletas desses difusores, o cliente solicita 

que esse processo atenda suas exigências e apresente resultados estatísticos 

que comprovem sua estabilidade, consequentemente sua qualidade. A 

ferramenta que determina a variação desse processo é o estudo estatístico do 

processo, onde através de índices de capacidade potencial do processo (CP) e 

CPK (Capacidade potencial do processo e sua centralização em relação aos 

limites de especificação), é possível entender de forma clara se o processo está 

estável e o quanto esse processo está deslocado em relação a uma medida 

nominal (alvo). 

 Toda a análise do processo é realizada através de resultados de 

medições realizados no produto, e plotado em uma carta de controle ou 

relatórios, e é através desses resultados que se faz a análise do processo. 

Portanto, a qualidade das medições realizadas é essencial para um diagnóstico 

preciso do processo, sendo que se as medições não forem confiáveis, não se 

pode realizar os estudos com qualidade nem tomar decisão sobre um processo 

produtivo. 

Então, antes de considerar os resultados atuais de CP e CPK do 

processo, fizemos a análise do sistema de medição conhecido como M S A. 

 

Medir.  

Segundo Albertazzi, medir é o procedimento experimental pelo qual o 

valor momentâneo de uma grandeza física (mensurando) é determinado como 

um múltiplo e/ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e 

reconhecida internacionalmente.  

"O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou um fenômeno 

somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo por meio de números 

(LORD KELVIN 1883)". 

Medições são efetuadas com muita naturalidade em, praticamente, todos 

os ramos da atividade humana. A agricultura, a pecuária, o comercio, a indústria 



e o setor de serviços não poderiam existir na forma como hoje. 

Até atingir a abrangência e o grau de confiabilidade que os tempos atuais 

exigem, a medição passou por uma longa trajetória de evolução a origem da 

metrologia; discute as principais motivações para que medições sejam 

efetuadas; trata do inevitável erro de medição e é finalizado com uma discussão 

sobre o processo de medição e o significado do resultado da medição. Lord 

Kelvin afirmou, em 1883, que: “ O conhecimento amplo e satisfatório sobre um 

processo ou um fenômeno somente existira quando for possível medi-lo e 

expressa-lo por meio de números ”. A partir dessa afirmação, fica clara um 

fenômeno ou um processo. É necessário expressa-lo de modo quantitativo, 

medir é uma forma clara e objetiva de descrever o mundo. 

Fundamentação Teórica. 

   Algumas características de um processo de medição podem ser quantificadas 

por parâmetros estatísticos relacionados ao valor médio e a dispersão. Para 

caracterizar o comportamento do valor médio do sistema de medição são 

utilizadas a tendência, a estabilidade e o desvio linear da tendência. Para 

caracterizar a sua dispersão, são utilizados os parâmetros repetividade e 

reprodutividade.  

Estabilidade 

O parâmetro estabilidade está associado a capacidade do sistema de 

medição em manter suas características estatísticas ao longo do tempo.  

" (ALBERTAZZI 2008) Estabilidade está associada a capacidade do 

sistema de medição em manter suas características estatísticas ao longo do 

tempo". 

 

Tendência.     

Tendência é a diferença entre a média das medidas de uma grandeza e o valor 

de referência para a grandeza medida, realizadas por um avaliador com o mesmo 

equipamento e método. 



"(ALBERTAZZI 2008) O valor de referência pode se originar de um padrão ou de 

um exemplar do próprio produto a medir que tenha sido previamente medido por outro 

processo de medição que resulte em incerteza dez vezes melhor."           

                        

Repetitividade. 

“A repetitividade mede a variabilidade inerente ao instrumento de medição 

e indica a capacidade deste de fornecer resultados idênticos em medições 

repetidas e sob as mesmas condições. (Toledo, José Carlos-sistemas de 

medição e metrologia)”   

Reprodutibilidade. 

A reprodutibilidade corresponde a faixa dentro da qual as indicações do 

processo de medição são esperadas quando são envolvidos diferentes 

operadores, medindo uma mesma característica do produto nas condições 

operacionais naturais do processo de medição  

Estudo de Caso 

Após estudar a fundo o M S A, fizemos os estudos no sistema de medição 

dinamômetro, utilizado para a medição da força de acionamento dos difusores 

de ar. O estudo de estabilidade do equipamento demonstrou que o mesmo 

apresentava variação anormal, influenciando nos resultados da medição. Além 

disso, o estudo de RR demonstrou diferenças entre as medições dos operadores 

gerando um resultado final de variação acima de 10% da tolerância, o que está 

não conforme para esse processo. 

Foi realizada a análise crítica na periodicidade de calibração do 

equipamento de medição, que atualmente é 24 meses.  

Após uma pesquisa realizada com fabricantes de dinamômetros, 

chegamos a conclusão que essa periodicidade de calibração está 

subdimensionada, sendo necessária a redução imediata dessa periodicidade 

para no mínimo 12 meses.  

Portanto o equipamento foi enviado para manutenção e calibração para 

após isso realizar novos estudos de M S A e capacidade do processo. 


