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TÍTULO: Aplicação do controle estatístico de processos na produção de copos 

plásticos descartáveis. 

1. RESUMO  

Este artigo é baseado na aplicação do CEP como ferramenta de melhoria 

no processo de termoformagem de copos plásticos de 180 ml, com o intuito 

de diminuir a variação de alguns parâmetros do processo previamente 

definidos. Para isso aplicamos ferramentas e conceitos do controle estatístico 

de processos. Onde será possível avaliar os resultados do processo e assim 

ter maior precisão nas tomadas de decisões e assim controlar de forma eficaz 

todas as entradas e saídas do processo produtivo. Com isso foi possível 

diminuir gastos com matéria prima e retrabalho, pois melhoraremos o nível de 

conformidade do produto final. 

2. INTRODUÇÃO  

O processo estudado utiliza o plástico (Poliestireno), obtendo como produto 

final copos plásticos branco ou transparente de 180 ml. A princípio observou-

se que o processo não estava atingindo o resultado esperado, o processo 

estudado é o termoformagem, na fabricação de copos plásticos e será 

aplicado o CEP para ajudar no processo de levantamento de dados, 

abordagem corretiva e analise dos resultados obtidos. 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo principal aplicar o controle estatístico de 

processo na termoformagem de copos descartáveis de modo que venha a 

possibilitar um ganho em qualidade do produto final e assim os ganhos da 

empresa com a diminuição de retrabalho e aumento da sua imagem segundo 

os consumidores e clientes. 

4. METODOLOGIA  

Estudo de caso baseado no processo de termoformagem aplicado a 

produção de copos descartáveis na empresa Plásticos Danúbio, onde foi 

baseado em dados de caráter quantitativo. A pesquisa é de caráter descritivo 



onde conseguimos chegar a resultados coletados também na forma de dados 

quantitativos do processo. 

 5. DESENVOLVIMENTO  

Um dos maiores problemas encontrado fica por conta da grande variação da 

chapa da bobina, processo este de grande importância para a eficácia do 

sistema produtivo. Após uma análise crítica, tiramos várias amostras e 

chegamos a conclusão que a variação se dá muitas vezes por conta da 

temperatura, seja ela do próprio maquinário ou em relação à temperatura 

ambiente. 

Segundo Samohyl (2012), a variação de um processo se assimila as 

divergências entre os produtos produzidos em um processo. 

Desta forma, iniciamos uma análise mais precisa, realizando a carta de 

controle, onde podemos analisar de forma mais profunda e assim aplicar as 

medidas corretivas em cima de resultados reais e verídicos. Vejamos tabela 

abaixo: 

Gráfico 01 – Carta de Controle Amostras 

 

A carta de controle foi realizada após a retirada de várias amostras, onde 

pudemos obter uma média geral de cada dia, ao longo de 25 dias. Como 

podemos observar, não encontramos uma estabilidade em meio ao processo em 

relação a média especificada.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Para obtermos os primeiros resultados, criamos uma folha de processo 

padronizando a temperatura da máquina em relação à temperatura ambiente, 
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desta forma conseguimos diminuir e estabilizar a variação da chapa em relação 

à climatização. Segundo passo foi realizar o acompanhamento nas 

termoformadoras, processo este de suma importância para a total conformidade 

do produto final. 

Momento crucial foi quando percebemos que as termoformadoras estavam 

trabalhando em relação à extrusão. Quando na verdade teria que ser totalmente 

o inverso, “A extrusão trabalhar em relação às termoformadoras”. Neste 

sentido, adotamos esta mudança como: “Inversão de Prioridades”, onde 

pudemos obter resultados mais próximos da média especificada. Vejamos 

tabela abaixo: 

Tabela 02 - Carta de Controle Estável 

 

Percebemos que as médias ao longo dos primeiros dias ficaram muito 

próximo a média especificada. Solicitado pela gerência, após o 9° dia, 

trabalhamos com a média muito próximo ao limite mínimo especificado, pois a 

gestão gostaria de saber o que isso traria em lucro em relação a matéria prima. 

Após o 22° dia, voltamos ao procedimento adotado inicialmente. O fato de termos 

iniciado os trabalhos antes do produto, final foi essencial para os primeiros 

resultados preliminares evitando perdas. 
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