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Sendo o âmbito da atuação da AFERYMED como OVM (ORgAnisMOs DE VERiFicAçãO 
MEtROlógicA) o controlo metrológico de produtos pré-embalados, o presente documento 
tem por objetivo apresentar e pensar sobre os requisitos legais em vigor neste âmbito e 
propor revisões à legislação nacional em função da recomendação OiMl R 87:2016 (E) 
(ORgAnizAçãO intERnAciOnAl DE MEtROlOgiA lEgAl), sendo o regulamento nacional em 
vigor de 1991 (pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz.). 

Neste âmbito é ainda proposta uma metodologia para a auditoria aos registos realizados 
pelos embaladores no controlo estatístico dos seus processos, sendo, na realidade, o 
único meio de verificação do cumprimento dos critérios legais, uma vez que a maioria das 
máquinas são facilmente ajustáveis.

Este documento apresenta também uma estratégia para o controlo estatístico dos 
processos de embalamento de forma otimizada, com recurso ao sistema AccEpt®, 
desenvolvido pela sinMEtRO e estratégias para o tratamento estatístico de variáveis 
críticas dos produtos e processos, com o objetivo de criar sistemas inteligentes de 
transformação de dados em conhecimento e valor para o negócio. 

| resumo
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| simbologia e notações

Software de controlo estatístico & otimização de processosACCEPT 

Comunidade Económica EuropeiaCEE 

Estimativa da capacidade de um processo.Cp 

Estimativa da capacidade de um processo e da sua centralidade.Cpk

Estimativa da capacidade de um processo e da sua centralidade 
face ao limite superior de especificação.

Cpks

Estimativa da capacidade de um processo e da sua centralidade 
face ao limite inferior de especificação.

Cpki

Erro Admissível por DefeitoEAD

Instituto Português da QualidadeIPQ

Número de Amostras.k

Nível de Controlo.K

Quantidade nominal indicada no rótulo de um produtoQN

Limite CentralLC

Limite Inferior de ControloLIC

Limite Inferior de EspecificaçãoLIE

Limite Superior de ControloLSC

Limite Superior de EspecificaçãoLSE

Número de observações por amostran

Organização Internacional de Metrologia LegalOIML

Organismos de Verificação MetrológicaOVM

Probabilidade P

Partes por milhãoppm
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Média dos desvios-padrão das amostras.

Statistical Process Control (Controlo Estatístico do Processo).SPC

Statistical Quality Control (Controlo Estatístico da Qualidade).SQC

Média das médias das amostras ou estimativa da média de um 
processo.
Valor da característica x na i-ésima observação.xi

Média da amostra i.i

Distribuição normal padrão de média 0 (zero) e variância 1.Z α/2

Nível de significância ou risco do produtor.α

Média de um processo.μ

Massa Volúmica de um líquido.ρ

Desvio-padrão de um processo.σ

Estimativa do desvio-padrão de um processo.

Desvio-padrão das especificações do processo.σesp

Média das amplitudes das amostras.

| simbologia e notações

Função de densidade de probabilidade da distribuição normal 
padrão.

ϕ (Z)
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| introdução

O presente documento tem como objetivo ser um referencial de avaliação e análise 
estatística dos registos realizados pelas empresas embaladoras no controlo metrológico 
da quantidade pré-embalada que é obrigatório para garantir a conformidade do produto 
alimentar com a rotulagem e outros requisitos. 

O controlo metrológico dos produtos pré-embalados é obrigatório para todo e qualquer 
produto embalado na ausência do consumidor em quantidades entre os 5 g, 5 mL a 10kg, 
10l, abrangendo a maioria dos produtos alimentares.
 
Um embalador para garantir ao consumidor que a quantidade paga é a que efetivamente 
“leva para casa” e colocar a marca de conformidade*, “e”, deve obedecer aos requisitos 
do DEcREtO-lEi 199/2008 DE 8 Out. DE 2008 e da pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz., dos quais 
se destacam:

1. Dotar-se dos meios indispensáveis à execução das medições, correções e ajustamentos 
necessários para o controlo diário da quantidade pré-embalada. pOntO 2, ARt. 5.º Dl 
199/2008

2. Controlar estatisticamente as quantidades pré-embaladas, efetuar registos desta 
atividade e conservá-los durante um período que poderá ir de 1 a 5 anos, em função do 
prazo de validade dos produtos. pOntO 3, ARt. 5.º Dl 199/2008

3. Garantir que a média acumulada dos conteúdos efetivos dos seus produtos pré-
embalados não é inferior à sua quantidade nominal. AlínEA A, pOntO 3, ARt. 4.º Dl 
199/2008

4. Não deverá existir mais do que 1 embalagem em cada 40 (2,5%) que tenha uma 
quantidade inferior ao valor nominal menos o erro admissível por defeito (EAD). Este erro 
varia de acordo com o valor declarado na embalagem. quADRO n.º 1 DA pORtARiA 1198/91 
DE 18 DEz.

5. Nenhum pré-embalado deve ter um erro, por defeito, 
superior ao dobro do erro admissível”. AlínEA c, pOntO 3, ARt. 4.º Dl 199/2008

*marca de conformidade
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| introdução

6. Notificar anualmente uma entidade competente para a verificação dos conteúdos 
efetivos dos pré-embalados. pOntO 4 DA pORtARiA 1198/91 

7. A verificação metrológica segue os procedimentos definidos na pORtARiA 1198/91 e 
um lote é aceite quando satisfaz em simultâneo o critério sobre o conteúdo efetivo e o 
critério sobre a média do conteúdo efetivo dos pré-embalados na amostra.

Tal como é destacado no âmbito da recomendação OIML R 87:2016 (E) e no pOntO 
3 DA pORtARiA 1198/91 os planos de amostragem usados na verificação metrológica dos 
produtos pré-embalados não são para ser usados pelos embaladores, mas sim pelas 
entidades inspecionadoras, devendo os embaladores implementar métodos de controlo 
estatístico dos processos que demonstrem a sua conformidade ao longo do tempo.

Na figura 1 ilustramos os requisitos que um embalador deve cumprir para garantir ao 
consumidor que a quantidade paga de um pré-embalado é o que efetivamente compra.
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Dotar-se dos meios indispensáveis à execução das medições, correções 
e ajustamentos necessários para o controlo diário da quantidade pré-embalada.

1.

balança picnómetro termómetro densímetro

Garantir que a média acumulada dos conteúdos efetivos dos seus 
produtos pré-embalados não é inferior à sua quantidade nominal.

0000.0

figura 1

Controlar estatisticamente as quantidades pré-embaladas, efetuar 
registos desta atividade e conservá-los durante um período que 
poderá ir de 1 a 5 anos, em função do prazo de validade dos produtos.

2.

3.

Nenhum pré-embalado deve ter um erro, por defeito, superior ao dobro do erro admissível”.5.

Notificar anualmente uma entidade competente para a 
verificação dos conteúdos efetivos dos pré-embalados.

6.

Um lote é aceite quando satisfaz em simultâneo o critério 
sobre o  conteúdo efetivo e o critério sobre a média do 
conteúdo efetivo dos pré-embalados na amostra.

7.

4

1

1001.2ml 999.5 1001.0 998.7ml ml ml

2 3 n

x 40 =

(ok) (nok)

39 1

REQUISITOS DE UM EMBALADOR DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Não deverá existir mais do que 1 embalagem em cada 40 (2,5%) que tenha uma 
quantidade inferior ao valor nominal menos o erro admissível por defeito (EAD).

4.

1000 mL - 2xEAD 
= 1000 mL - 30 
=970 mL 970 mL
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Em suma, apenas será possível avaliar o cumprimento destes requisitos legais se a 
entidade embaladora, cujo nome consta no rótulo do produto pré-embalado, controlar 
diariamente os seus produtos e registar esses dados de forma a demonstrar que previne 
a ocorrência de produto defeituoso, ou seja, com quantidade por defeito face ao valor 
nominal que consta no rótulo.
 
As taxas de serviços e de deslocação aplicadas na verificação dos pré-embalados estão 
definidas nos DEspAchOs 8146/2004, 2ª séRiE DE 23 AbR. DE 2004 e o DEspAchO nº 
18853/2008 DE 15 jul. DE 2008, respetivamente.

O DEspAchO 8146/2004, 2ª séRiE DE 23 AbR. DE 2004 estipula as taxas aplicadas aos 
ensaios de verificação metrológico e define um valor de 15,80€ por registo de controlo 
estatístico analisado. 

Os procedimentos a usar nos ensaios de verificação metrológica estão definidos na 
pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz., enquanto para a análise dos registos não existe nenhum 
regulamento ou recomendação técnica, existem as inúmeras referências bibliográficas 
sobre este assunto.
 
Torna-se assim premente a elaboração de um referencial que seja um standard para a 
análise de registos do controlo metrológico que contribua para aumentar a credibilidade 
dos serviços de avaliação da conformidade metrológica junto dos embaladores e das 
entidades inspetoras e judiciais, que muitas vezes notificam a AFERYMED para efetuar 
a verificação da quantidade pré-embalada.

| introdução
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| objetivos

Este referencial tem por objetivos: 

· Propor uma revisão à legislação nacional, em particular à pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz., 
que já data de 1991 e que não foi revista aquando da alteração da recomendação OiMl 
R 87:2016 (E) em 2016.

· Apresentar um procedimento de auditoria aos registos do controlo do processo, 
realizado pelos embaladores. 

· Propor um procedimento para a implementação pelos embaladores do controlo 
estatístico dos processos de embalamento e que ajude as entidades verificadoras/
fiscalizadoras a realizar a auditoria aos processos.

· Criar um roadmap com as estratégias de análise de registos do controlo de diferentes 
tipos de processo de embalamento, destacando as suas principais causas de variação.

· Definir as ferramentas estatísticas que permitem demonstrar o comportamento dos 
processos de embalamento e o grau de cumprimento dos requisitos legais. 

Um dos pontos-chave deste referencial é ter a capacidade de responder aos requisitos 
e especificidades de vários processos de embalamento de produtos em massa, volume, 
massa escorrida e congelados.
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A AFERYMED é desde 2001, um Organismo de Verificação Metrológica (OVM) de 
Produtos Pré-embalados, reconhecido, pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e 
desloca-se às empresas embaladoras para avaliar se quantidade anunciada no rótulo dos 
produtos é a que consta na embalagem, segundo a pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz. 

A verificação da conformidade metrológica legal dos produtos pré-embalados consiste 
em duas ações:

1. Realização dos ensaios junto das linhas de embalamento ou em armazém para 
determinar o conteúdo efetivo em cada embalagem, segundo um plano de amostragem 
definido na pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz e que está em consonância com a recomendação 
R87-E04 DA OiMl, ORgAnizAçãO intERnAciOnAl DE MEtROlOgiA lEgAl. 
Estes ensaios têm por âmbito todos os produtos que são embalados na ausência 
do consumidor em quantidades entre os 5 g ou 5 mL e 10kg ou 10L, com um peso 
fixo. A entidade que figura no rótulo de um pré-embalado é responsável por solicitar 
esta verificação, uma vez por ano, e ter registos do controlo dos seus processos de 
embalamento, seguindo, por exemplo, as boas práticas das ferramentas do controlo 
estatístico de processos.

2. Análise dos dados recolhidos no controlo do processo e respetivo procedimento, para 
avaliar se o embalador garante no dia-a-dia os direitos do consumidor. Estes registos são, 
na realidade, o único meio de verificação do cumprimento dos critérios legais, uma vez 
que os processos de embalamento são facilmente ajustáveis. 
A análise de registos não é abrangida por nenhum procedimento legal até à data. Os 
técnicos da AFERYMED recorrem às boas práticas de controlo estatístico do processo, 
definidas em inúmeras referências bibliográficas, sendo a mais citada: MOntgOMERY, D.c., 
(2013). intRODuctiOn tO stAtisticAl quAlitY cOntROl, 7ª ED., jOhn wilEY & sOns, EuA.

Apesar da AFERYMED seguir as principais referências neste âmbito, existe 
constantemente a necessidade de explicar o procedimento que é adotada na análise de 
registos, sendo por isso pertinente a existência do presente referencial. 

| controlo metrológico legal de produtos pré-embalados



28

aferymed

figura 2

controlo legal controlo fábrica

Análise dos dados recolhidos no controlo 
do processo e respetivo procedimento, 
para avaliar se o embalador garante no 
dia-a-dia os direitos do consumidor. 
Estes registos são, na realidade, o único 
meio de verificação do cumprimento 
dos critérios legais, uma vez que 
os processos de embalamento são 
facilmente ajustáveis. 

Realização dos ensaios junto das linhas 
de embalamento ou em armazém para 
determinar o conteúdo efetivo em cada 
embalagem.

CONTROLO METROLÓGICO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

| controlo metrológico legal de produtos pré-embalados
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| proposta da revisão da portaria 1198/91

A AFERYMED atenta à evolução da legislação ou recomendações no âmbito da 
metrologia legal a nível mundial remeteu, em abril de 2016, ao institutO pORtuguês DA 
quAliDADE (ipq), uma proposta de revisão da pORtARiA 1198/91 de 18 dez., com base no 
disposto na recomendação OiMl R 87-E04, ainda de 2004 que sofreu nova revisão em 
2016, que inclui, entre outros aspetos, a definição dos erros admissíveis por defeitos para 
produtos pré-embalados em g, mL, m, área e contagens, enquanto a pORtARiA 1198/91 DE 
18 DEz. apenas considera produtos em g e mL. 

Segundo a AFERYMED, a portaria em vigor que data de 1991, carece de revisão urgente 
e deverá incluir um referencial de avaliação e análise estatística dos registos realizados 
pelas empresas embaladoras no controlo metrológico da quantidade pré-embalada que 
é obrigatório para garantir a conformidade do produto alimentar com a rotulagem e 
outros requisitos.

Os erros admissíveis por defeito (EAD) previstos no ponto 10 DA pORtARiA 1198/91 DE 18 
DEz., deveriam ser os da tabela 1 da OiMl R 87:2016 (E) (ver figura 3) e a verificação 
do conteúdo efetivo individual e da média da nova pORtARiA devia incluir os planos de 
amostragem previstos na tabela 2 da OiMl R 87:2016 (E) (ver figura 4) ao invés dos 
inúmeros quadros que aparecem nos pOntOs 11, 12 E 13 DA pORtARiA em vigor e que só 
geram confusão, sem qualquer necessidade. 
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nominal quantity of product 
(Qnom) in g or mL 

tolerable deficiency (T)a

percent of Qnom g or mL
0 to 50 9 -

50 to 100 - 4.5

100 to 200 4.5 -

200 to 300 - 9

300 to 500 3 -

500 to 1 000 - 15

1 000 to 10 000 1.5 -

10 000 to 15 000 - 150

above 15 000 1 -
aT values are to be rounded up to the next 0.1 of a g or mL for Qnom less than or equal to 1 

000 mL and to the next whole g or mL for Qnom higher than 1 000 g or 1 000 mL.

nominal quantity of product 
(Qnom) length percent of Qnom

Qnom < 5 m no tolerable deficiency allowed
Qnom > 5 m 2

nominal quantity of product 
(Qnom) in area percent of Qnom

All Qnom 3

nominal quantity of product 
(Qnom) in count percent of Qnom

Qnom < 50 items no tolerable deficiency allowed
Qnom > 50 items 1 b

b calculate the value of T by multiplying the nominal quantity by 1% and rounding the 
result up to next whole number. The value may be larger than 1% due to the rounding 

but this is accepted because the products are whole items and cannot be divided.

Table 1: Tolerable deficiencies in actual content for prepackages

| proposta da revisão da portaria 1198/91

figura 3 - Tabela 1 da OIML R 87:2016 (E) com os EAD. 
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Table 2: Sampling plan for discreet numbers of inspection lot sizes N

Inspection lot 
size, N Sample size, n

Number of 
prepackages 

allowed with TI 
error

SCF

20 or less total inspection 0 NA

40 32 1 0.22

60 35 1 0.30

80 47 2 0.25

100 49 2 0.28

200 64 3 0.27

300 67 3 0.29

400 81 4 0.26

500 81 4 0.27

600 to 100 000 98 5

600 to 656 0.24
657 to 1 261 0.25

1 262 to 31094 0.26
31 095 to 100 000 0.27

| proposta da revisão da portaria 1198/91

O procedimento de auditoria aos registos do controlo metrológico em fábrica é 
apresentado na secção 5 do presente referencial. 

figura 4 - Tabela 1 da OIML R 87:2016 (E). 
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| 5.1 descrição dos processos de embalamento

A definição de uma arquitetura simples de controlo estatístico das variáveis críticas da 
qualidade dos produtos e de desempenho e conformidade dos processos de produção é 
crucial para assegurar a existência de um sistema de medição, registo, monitorização, 
controlo, em tempo real, fiável e ágil.
 
Na figura 5 apresenta-se uma ilustração genérica dos processos de embalamento que se 
diferenciam no tipo de produto a embalar, na embalagem, no modo de funcionamento da 
embaladora e nos periféricos de monitorização. Indicam-se ainda os fatores controláveis 
e não controláveis mais comuns nestes processos.

processo de embalamento genérico de um produto pré-embalado

figura 5
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| 5.1 descrição dos processos de embalamento

Assegurar que a quantidade pré-embalada é em média superior à sua quantidade 
nominal e que se minimiza a variabilidade das produções, está intrinsecamente associada 
ao conhecimento detalhado sobre o funcionamento da máquina (nível constante, 
volumétrica, gravimétrica, ponderal, etc), à capacidade disponível na embalagem e às 
característicos físico-mecânicas (ex: granulometria, humidade, calibre, viscosidade, 
densidade, tensão superficial, percentagem de sólidos em suspensão, migrações do 
soluto para o produto, temperatura, coeficiente de expansão) e/ou químicas (pH, grau 
alcoólico, concentração de açúcares) e/ou microbiológicas de um dado produto originam 
na maioria dos processos de enchimento variações na quantidade pré-embalada.

Por exemplo, nos produtos congelados vendidos em massa, o embalador está limitado 
a um desvio máximo, para menos, face à massa líquida escorrida de 5% (cefalópodes) e 
4% (restantes produtos), pOntO 6 DO AnExO i DO DEcREtO lEi nº 37/2004h DE 26 FEV. 

Nos produtos comercializados em unidades de volume, a densidade é geralmente o fator 
determinante, dada a monitorização por pesagem da quantidade pré-embalada. Como 
a densidade varia com a temperatura, esta deve ser medida ou corrigida para os 20ºC, 
tal como definido na AlínEA c) DO nº 14 DA pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz. A densidade 
também varia com o grau alcoólico, nos produtos vitivinícolas, e nestes casos é utilizada 
a tAbElA DE cOnVERsõEs DO jORnAl OFiciAl DAs cOMuniDADEs EuROpEiAs n.º 2676/90 DA 
cOMissãO DE 17 sEt. DE 1990 para a correção da densidade. 

O impacto destas flutuações é, na maioria das empresas, minimizado através de planos 
de boas práticas de fabrico e de monitorização implementados a montante dos processos 
de enchimento, de forma que a parametrização das máquinas resulte de uma ação 
concertada entre os diferentes sectores produtivos do embalador.

A influência da embalagem, por exemplo, quando se trata de vidro é determinante, mas 
é praticamente negligenciada nos restantes tipos de embalagem. As embalagens de 
vidro usadas, por exemplo na indústria cervejeira, de refrigerantes, vitivinícola, olivícola, 
entre outras, apresentam, devido ao modo de fabrico do vidro, variações significativas, 
essencialmente, no valor médio da massa de cada embalagem e consequentemente no 
seu volume efetivo. 

Esta variação tem um elevado impacto quando se tratam de doseadoras a nível 
constante, em conformidade com a perceção do consumidor para a identificação da 
quantidade pré- embalada pelo nível. Assim, duas garrafas, com níveis idênticos poderão 
apresentar capacidades diferentes, devido a flutuações no volume interno da embalagem. 
Este problema agrava-se com o facto de os limites permitidos pela DiREtiVA 75/107/cEE 
para as garrafas recipiente de medida serem divergentes dos considerados pelas diretivas 
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| 5.1 descrição dos processos de embalamento

75/106/cEE, 80/232/cEE e 76/211/cEE, transpostas para o direito português, através 
da pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz., para o conteúdo pré-embalado. Por este motivo, o 
controlo metrológico no sector dos vinhos é hoje realizado de forma manual: o operador 
retira, em períodos de tempo consecutivos, garrafas vazias e cheias, pesa-as, determina 
a densidade do vinho corrigida pelo fator temperatura e grau alcoólico e obtém o volume 
de líquido presente em cada embalagem.

Nas doseadoras volumétricas, a problemática associada às flutuações da massa da tara 
é de alguma forma minimizada, mas apenas nos casos em que o controlo do nível não 
é significativo, como são exemplos os produtos de embalagem opaca ou doseados a 
bordo rasante. Geralmente estas doseadoras apresentam variações de bico para bico 
de enchimento, estando associado a cada bico um reservatório de volume previamente 
ajustado para a quantidade pretendida.

As doseadoras ponderais são usadas em produtos comercializados em massa, geralmente 
embalados em películas, sendo a embalagem formada na própria máquina, como é o caso 
de bolachas, papas, cereais, todo o tipo de frutos secos, aperitivos, entre outros. 

Estas doseadoras podem ser constituídas por uma ou várias cabeças (que doseiam o 
produto) e ainda por uma ou mais soldaduras (que fecham o pacote). Em cada cabeça, 
existe uma célula de carga, sendo a quantidade doseada resultante do débito de várias 
cabeças. Estas máquinas apresentam excelentes resultados face à quantidade pré-
embalada e uma produção horária mais elevada que as restantes máquinas. 

A jusante destes sistemas de enchimento poderão existir células de carga de pesagem 
dinâmica que estarão ou não associadas à doseadora com o objetivo de enviarem sinais 
de ajuste da quantidade (ver figura 6). 

A estas células de carga estão geralmente associados detetores de metais. Apesar de 
este tipo de enchimento ser muito comum em Portugal, é ainda reduzido o número de 
empresas que detêm este tipo de pesagem a jusante do enchimento, sendo o controlo 
da quantidade pré-embalada efetuado com recurso a balanças adjacentes às linhas, com 
o registo manual dos dados, ver figura 6.
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| 5.1 descrição dos processos de embalamento

aquisição de dados

figura 6

1001.2ml

Pesagens

Análise dos dados no ACCEPT 
em tempo real: Auto-Controlo

balança adjacente à linha

Recolha de Amostras

célula de carga na linha

Balança em Linha

Aquisição Direta de Dados

Análise dos dados no ACCEPT 
em tempo real: Auto-Controlo
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Os equipamentos de medição (ex: balanças) podem estar ligados a sistemas de controlo 
estatístico, como o sistema AccEpt®, que recolhem os dados de forma automática e 
efetuam, em tempo real, o tratamento estatístico de dados e a valiadação dos critérios 
legais dos conteúdos e da média.  

De seguida apresenta-se uma estratégia para a implementação de um sistema ágil de 
controlo estatístico de produtos pré-embalados e a análise de vários casos de estudo de 
resultados de verificações metrológicas legais. 

| 5.1 descrição dos processos de embalamento
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| 5.2 implementação do spc nos processos de embalamento

Com o objetivo de permitir aos embaladores a medição,  em tempo real, do comportamento 
dos seus processos de enchimento, a sinMEtRO apresentou ao mercado em 2002 o 
sistema AccEpt® (marca registada desde 2002) de medição, registo, monitorização e 
controlo estatístico da quantidade pré-embalada. 

O AccEpt® é hoje uma realidade em muitas empresas embaladoras nacionais e 
internacionais de grande, média e pequena dimensão.

A implementação do controlo estatístico da quantidade pré-embalada inicia-se com a 
configuração dos produtos embalados; da tara média das embalagens, (quando aplicável); 
dos sistemas de medição (balanças, densímetros, etc); das linhas de enchimento; 
dos turnos; dos comentários, etc. Posteriormente são definidos os vários processos 
(geralmente associa-se um processo a uma máquina e quantidade nominal). 

Para cada processo (figura 7) são definidos os limites de especificação, o modo de 
aquisição de dados, as regras que podem aumentar a sensibilidade das cartas de controlo 
e o plano de amostragem que deve obedecer ao princípio de subgrupos racionais, ou seja, 
as amostras devem ser recolhidas de forma a maximizar a probabilidade de se detetarem 
causas especiais de variação entre amostras e minimizar a probabilidade de se detetarem 
essas mesmas diferenças dentro de uma amostra (MOntgOMERY 2013).

Assim que criado um processo, o utilizador inicia a configuração de uma amostra (figura 
10), identificando o produto a controlar, o lote de produção, a densidade (caso se trate 
de um produto líquido), o fornecedor e o tipo de embalagem (podem existir vários tipos 
de embalagem para um mesmo fornecedor). Este passo é fundamental na garantia da 
rastreabilidade e é geralmente realizado através da leitura ótica do código de barras do 
produto. A definição do lote pode ser automatizada, sempre que este obedeça a um 
raciocínio lógico.
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figura 7 - configuração de um processo

figura 8 - configuração de uma amostra

figura 9 - ecrã de aquisição de dados

| 5.2 implementação do spc nos processos de embalamento
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À medida que os dados vão sendo introduzidos no sistema AccEpt®, quer manual quer 
diretamente a partir de balanças (ver figura 9), que podem estar adjacentes às linhas ou 
sob a linha (ver figura 6), são emitidos uma série de relatórios automáticos e é efetuada 
o seu tratamento estatístico através de (ver exemplos na figura 10):

1. Cartas de controlo de Shewhart da média com a indicação da dispersão dos valores 
individuais, média e amplitude ou desvio-padrão, ou valores individuais e amplitudes 
móveis.

2. Histograma e gráfico de probabilidades da distribuição normal de modo a permitir 
uma análise exploratória de dados e a validação da normalidade dos dados, condição 
necessária para o estudo da capacidade do processo.

3. Determinação das medidas descritivas de localização, dispersão, assimetria e 
achatamento.

4. Estudo dos índices de capacidade do processo, Cp e Cpk.

5. Cálculo da percentagem de unidades defeituosas.

6. Validação dos critérios legais dos conteúdos e da média previstos na pORtARiA 1198/91 
DE 18 DEz.. 

7. Comparação de processos.

| 5.2 implementação do spc nos processos de embalamento
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figura 10 - a) carta de controlo das médias com a indicação da dispersão dos valores individuais; b) histograma; 
c) verificação legal da média; d) estudo da capacidade do processo; e) gráfico da distribuição normal.  

| 5.2 implementação do spc nos processos de embalamento

e)
d)

a)

b)

c)
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O utilizador dispõe de um ecrã de pesquisa orientada por objetos, por exemplo, 
selecionando um ou mais dos filtros: processo, intervalo de tempo, produto, lote de 
produção, fornecedor, operador, amostra e data da amostra. Todos os dados podem ser 
exportados para o Microsoft Excel®, com base num sistema de filtros, análogo ao usado 
na pesquisa de dados.

Em paralelo com o controlo metrológico em fábrica o embalador pode calcular o 
indicador OEE (OVERAlll EquipMEnt EFEctiVEss) que expressa, em termos percentuais, 
o grau de utilização de um equipamento, considerando a situação ideal de velocidade 
máxima, sem paragens, sem desvios ou reprocessos com qualidade total. 

O OEE é diferente do simples cálculo da Eficiência de Ciclo e da Eficiência de Produção. 
O ideal seria uma fábrica produzir em 100% do tempo, com 100% da capacidade e com 
100% de produtos bons. Entretanto, na realidade, isso, raramente, acontece.

Para calcular, em tempo real, os indicadores de disponibilidade, velocidade e qualidade 
das linhas de produção a sinMEtRO lançou em 2004 o AccEpt® OEE.

| 5.2 implementação do spc nos processos de embalamento

bibliografia - ford production system, guide book for effective measurables overall equipment effectiveness.

DispOnibiliDADE =
tempo de operação

tempo de produção planeado

DEsEMpEnhO =

quAliDADE =

nº unidades produzidas x tempo ideal de ciclo

tempo de operação

nº unidades produzidas - nº unidades com defeito

nº unidades produzidas

> 90%

> 95%

> 99%

OEE = DISPONIBILIDADE X DESEMPENHO  X QUALIDADE
OEE > 0,9*0,95*0,99 = 0,85
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Os registos realizados diariamente pelos embaladores no controlo da quantidade 
pré-embalada nos seus processos são, na realidade, o único meio de verificação do 
cumprimento dos critérios legais, uma vez que a maioria das máquinas são facilmente 
ajustáveis. 

O processo de auditoria aos registos do controlo metrológico em fábrica é ilustrado na 
figura 11 e deverá passar por: 

· Avaliar se os instrumentos usados na medição da quantidade pré-embalada são os 
adequados para as medições, se estão devidamente calibrados ou verificados (caso 
estejam afetos à metrologia legal), apresentam uma resolução e escala adequadas, bem 
como se os analistas estão aptos a medir. 

· Avaliar se o procedimento de controlo estatístico implementado pelo embalador é 
capaz de monitorizar e controlar a variabilidade dos processos ao longo do tempo e se 
este segue as boas práticas de controlo estatístico do processo, explicadas por exemplo 
na referência bibliográfica MOntgOMERY, D.c., (2013) - intRODuctiOn tO stAtisticAl 
quAlitY cOntROl, 7ª ED., jOhn wilEY & sOns, EuA.

· Avaliar que ações de controlo/correção o embalador efetua para garantir que os 
processos cumprem continuamente os requisitos dos produtos pré-embalados e evitam 
desperdícios da produção.  

| 5.3 análise de registos

auditoria aos registos do controlo metrológico em fábrica

figura11

34,0%

58,5%

2,1%
2,1%

2,1%
1,2%

Rótulos

MCP

Cápsulas

Garrafas

MCS

Selos

34,0%34,0%

0000.0
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| 5.4 casos de estudo

O processo de enchimento de um líquido, com densidade variável, numa enchedora a 
nível constante e com tara individual, devido à variabilidade do vidro.

Caso de estudo 1: líquidos

Massa 
Bruta Tara Massa 

Líquida
Volume 
Líquido

1143,3 395,7 747,6 749,8

1145,4 398,7 746,7 748,9

1142,6 395,1 747,5 749,7

1143,8 397,4 746,4 748,6

1143,8 397,9 745,9 748,1

1141,3 394,1 747,2 749,4

1145,1 397,2 747,9 750,2

1142,4 395,6 746,8 749,0

1144,4 396,6 747,8 750,1

1142,7 395,5 747,2 749,4

1142,6 397,6 745,0 747,2

1142,9 395,6 747,3 749,5

1144,3 395,8 748,5 750,8

1143,6 395,7 747,9 750,2

1144,8 398,0 746,8 749,0

1144,6 395,6 749,0 751,3

1142,2 395,4 746,8 749,0

1145,4 399,7 745,7 747,9

1144,6 398,6 746,0 748,2

1143,3 395,5 747,8 750,1

1147,3 398,0 749,3 751,6

1141,8 394,0 747,8 750,1

1142,7 395,2 747,5 749,7

1145,0 397,0 748,0 750,3

1143,9 397,2 746,7 748,9

1146,8 399,4 747,4 749,6

1143,2 395,7 747,5 749,7

1144,9 396,7 748,2 750,5

1142,7 395,4 747,3 749,5

1142,9 395,8 747,1 749,3

1145,4 397,7 747,7 749,9

1144,7 396,9 747,8 750,1

1146,6 399,3 747,3 749,5

1146,2 398,8 747,4 749,6

1143,8 397,8 746,0 748,2

1142,9 397,6 745,3 747,5

Qn = 750 mL

Massa volúmica do produto a 20ºC = 0,997 g/cm3

EAD = 15 mL 
quADRO nº1 DA pORtARiA 1198/91

TL1 = Qn - EAD = 750 -15 = 735 mL

TL2 = Qn - 2EAD = 750 -30 = 720 mL 

Efectivo do lote = 80 unidades quADRO nº5 DA 
pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz.. ensaio simples numa linha 
de enchimento com uma produção horária máxima 
entre 500 a 3200 unidade.

Os 80 dados medidos na linha de enchimento seguem 
uma distribuição normal, sendo por isso válidas as 
estimativas da média e do desvio-padrão.
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Massa 
Bruta Tara Massa 

Líquida
Volume 
Líquido

1145,3 397,3 748,0 750,3

1146,0 397,7 748,3 750,6

1143,6 396,5 747,1 749,3

1147,6 399,8 747,8 750,1

1144,5 397,8 746,7 748,9

1144,1 396,9 747,2 749,4

1146,0 398,1 747,9 750,2

1142,6 395,4 747,2 749,4

1142,6 395,3 747,3 749,5

1142,2 395,6 746,6 748,8

1145,7 398,0 747,7 749,9

1147,3 399,8 747,5 749,7

1144,8 396,7 748,1 750,4

1147,2 398,7 748,5 750,8

1144,3 397,8 746,5 748,7

1143,6 395,2 748,4 750,7

1144,7 397,6 747,1 749,3

1143,9 395,8 748,1 750,4

1142,7 394,9 747,8 750,1

1143,9 395,9 748,0 750,3

1145,5 395,3 750,2 752,5

1143,4 397,9 745,5 747,7

1146,4 397,9 748,5 750,8

1143,9 395,6 748,3 750,6

1148,0 397,7 750,3 752,6

1145,8 397,2 748,6 750,9

1146,3 398,1 748,2 750,5

1143,8 397,9 745,9 748,1

1148,5 399,6 748,9 751,2

1147,1 399,0 748,1 750,4

1145,6 398,1 747,5 749,7

1144,9 397,4 747,5 749,7

1146,2 397,6 748,6 750,9

1144,2 395,2 749,0 751,3

1143,2 397,7 745,5 747,7

1144,3 398,6 745,7 747,9

1145,2 395,3 749,9 752,2

1147,1 397,5 749,6 751,9

1143,0 395,1 747,9 750,2

1148,1 398,2 749,9 752,2

1144,5 398,4 746,1 748,3

1142,0 394,4 747,6 749,8

1142,0 394,5 747,5 749,7

1142,3 394,6 747,7 749,9

| 5.4 casos de estudo

Critério dos conteúdos = 5 unidades abaixo do TL1 (ok)

Critério da média: (ok)

O LOTE É ACEITE.

↔ 749,80  ≥  749,67 

↔ 749,80  ≥  750 - 0,295 x 1,11 ↔

↔ 749,80  ≥  750,00 -                      1,11 ↔
√80

t0,995;80 - 1

      ≥  Qn - ks  ↔     ≥  Qn -             s ↔     ≥  Qn -                            s 
√n

tα;n - 1

↔ 749,80  ≥  750,00 -             1,11 ↔
√80

2,6395

√80

t0,995;80 - 1
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Processo de embalamento de um sólido de 200g, com tara média inferior a 10% da tara 
bruta.

Caso de estudo 2: sólidos

Massa Bruta Tara Média Massa Líquida

214,0 2,5 211,5

215,5 2,5 213,0

215,1 2,5 212,6

216,8 2,5 214,3

213,5 2,5 211,0

218,6 2,5 216,1

217,6 2,5 215,1

214,5 2,5 212,0

221,2 2,5 218,7

215,8 2,5 213,3

222,8 2,5 220,3

216,8 2,5 214,3

219,9 2,5 217,4

220,3 2,5 217,8

214,5 2,5 212,0

218,4 2,5 215,9

223,4 2,5 220,9

219,1 2,5 216,6

213,8 2,5 211,3

221,2 2,5 218,7

222,2 2,5 219,7

213,8 2,5 211,3

215,2 2,5 212,7

220,9 2,5 218,4

224,8 2,5 222,3

225,3 2,5 222,8

218,1 2,5 215,6

213,9 2,5 211,4

220,9 2,5 218,4

223,9 2,5 221,4

224,4 2,5 221,9

220,9 2,5 218,4

221,4 2,5 218,9

223,4 2,5 220,9

222,7 2,5 220,2

Qn = 200 g

Tara média = 2,5 g 

EAD = 4,5 mL 
quADRO nº1 DA pORtARiA 1198/91

TL1 = Qn - EAD = 200 - 4,5 = 155,5 g

TL2 = Qn - 2EAD = 200 - 9,0 = 191 g 

Efectivo do lote = 50 unidades quadro. 
nº5 DA pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz. Ensaio simples 
numa linha de enchimento com uma produção horária 
máxima entre 100 a 500 unidade.

Os 50 dados medidos na linha de enchimento não 
seguem uma distribuição normal, não sendo por isso 
válidas as estimativas da média e do desvio-padrão. Em 
termos legais a legislação atual não obriga à validação da 
normalidade dos dados.

| 5.4 casos de estudo 
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| 5.4 casos de estudo

Massa Bruta Tara Média Massa Líquida

217,0 2,5 214,5

217,8 2,5 215,3

219,1 2,5 216,6

220,4 2,5 217,9

222,6 2,5 220,1

228,8 2,5 220,3

221,6 2,5 219,1

221,2 2,5 218,7

216,2 2,5 213,7

215,5 2,5 213,0

227,0 2,5 224,5

223,9 2,5 221,4

222,7 2,5 220,2

222,4 2,5 219,9

223,2 2,5 220,7

Critério dos conteúdos = 3 unidades abaixo do TL1 (ok)

Critério da média: (ok)

O LOTE É ACEITE.

↔ 217,08  ≥  198,61 

↔ 217,08  ≥  200,000 - 0,379 x 3,66 ↔

↔ 217,08  ≥  200,00 -                      3,66 ↔
√50

t0,995;50 - 1

      ≥  Qn - ks  ↔     ≥  Qn -             s ↔     ≥  Qn -                            s 
√n

tα;n - 1

↔ 217,08  ≥  200,000 -           3,66 ↔
√50
2,68

√50

t0,995;50 - 1
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Processo de embalamento de peixe congelado em embalagens de 800g, com tara média 
inferior a 10% da tara bruta.

Caso de estudo 3: congelados

| 5.4 casos de estudo

Massa Bruta 
Congelada

Massa Bruta Sem 
vidragem Massa Líquida Massa Líquida Sem 

Vidragem

Desvio Massa 
Líquida ao nominal 

(%)
Vidragem (%)

882,1 831,6 862,1 811,6 1% 5,7%

901,5 855,8 881,5 835,8 4% 5,1%

893,0 841,3 873,0 821,3 3% 5,8%

887,6 834,8 867,6 814,8 2% 5,9%

890,5 836,0 870,5 816,0 2% 6,1%

901,1 842,6 881,1 822,6 3% 6,5%

883,9 837,7 863,9 817,7 2% 5,2%

880,5 844,9 860,5 824,9 3% 4,0%

904,1 857,3 884,1 837,3 5% 5,2%

879,5 820,2 859,5 800,2 0% 6,7%

884,5 830,2 864,5 810,2 1% 6,1%

889,5 839,1 869,5 819,1 2% 5,7%

920,0 853,6 900,0 833,6 4% 7,2%

897,9 845,9 877,9 825,9 3% 5,8%

887,7 838,9 867,7 818,9 2% 5,5%

912,4 861,3 892,4 841,3 5% 5,6%

883,9 835,4 863,9 815,4 2% 5,5%

889,8 840,2 869,8 820,2 3% 5,6%

890,8 841,4 870,8 821,4 3% 5,5%

893,8 855,5 873,8 835,5 4% 4,3%

Massa líquida escorrida (sem vidragem) 
nominal = 800 g

Tara média = 20 g 

Desvio máximo admissível = -4% (pOntO 6 
DO AnExO i DO DEcREtO lEi nº 37/2004 DE 26 
FEV.)

Efectivo do lote = 20 unidades (quadro nº3 
da portaria 1198/91 18 de dezembro. ensaio 
destrutivo com um efetivo do lote maior que 
100 unidades).
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| 5.4 casos de estudo

↔ 822,19  ≥  793,38 

↔ 822,19  ≥  800 - 0,640 x 10,34 ↔

↔ 822,19  ≥  800 -                       10,34 ↔
√20

t0,995;20 - 1

      ≥  Qn - ks  ↔     ≥  Qn -             s ↔     ≥  Qn -                            s 
√n

tα;n - 1

↔ 822,19  ≥  800 -           10,34 ↔
√20
2,861

√20

t0,995;20 - 1

Critério dos conteúdos = 1 unidade com um desvio superior a -4% (ok)

Critério da média: (ok)

O LOTE É ACEITE.

Os 20 dados medidos na linha de enchimento seguem uma distribuição normal, sendo por isso válidas 
as estimativas da média e do desvio-padrão.
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Embalamento de produtos em latas de 120g (peso líquido) / 84g (massa escorrida).

Caso de estudo 4: massa escorrida

| 5.4 casos de estudo

Massa Bruta Massa Tara Massa Líquida Massa Escorrida

144,5 14,2 130,3 102,6

145,2 14,2 131,0 96,4

144,2 14,2 130,0 91,1

145,9 14,2 131,7 99,5

141,8 14,2 127,6 94,2

144,1 14,2 129,9 97,9

142,7 14,2 128,5 92,9

145,2 14,2 131,0 99,3

144,1 14,2 129,9 96,1

144,7 14,2 130,5 99,8

143,6 14,2 129,4 95,5

143,2 14,2 129,0 98,5

144,0 14,2 129,8 96,6

144,6 14,2 130,4 101,4

142,9 14,2 128,7 93,0

144,0 14,2 129,8 99,6

142,3 14,2 128,1 88,8

144,1 14,2 129,9 101,2

144,0 14,2 129,8 96,5

143,5 14,2 129,3 90,6

Massa líquida nominal = 120 g

Massa líquida escorrida nominal = 84 g

Tara média = 14,2 g 

EAD = 4,54 g
quADRO nº1 DA pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz.

TL1 = Qn - EAD = 84 - 4,5 = 79,5 g
TL2 = Qn - 2 EAD = 84 - 9,0 = 75 g

Efectivo do lote = 20 unidades quadro nº3 
da portaria 1198/91 18 de dezembro. ensaio 
destrutivo com um efetivo do lote maior que 
100 unidades
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| 5.4 casos de estudo

↔ 96,57  ≥  81,53 

↔ 96,57  ≥  84 - 0,640 x 3,85 ↔

↔ 96,57  ≥  84 -                      3,85 ↔
√20

t0,995;20 - 1

      ≥  Qn - ks  ↔     ≥  Qn -             s ↔     ≥  Qn -                            s 
√n

tα;n - 1

↔ 96,57  ≥  84 -           3,85 ↔
√20
2,861

√20

t0,995;20 - 1

Critério dos conteúdos = 1 unidade abaixo de 79,5 g (ok)

Critério da média: (ok)

O LOTE É ACEITE.

Os 20 dados medidos na linha de enchimento seguem uma distribuição normal, sendo por isso válidas 
as estimativas da média e do desvio-padrão.
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| 6.1 tipo de variáveis

A definição de uma estratégia de tratamento estatístico de uma dada variável depende 
da sua natureza e das “respostas” que se pretendem obter com a sua análise estatística. 

Na tabela 1 resumem-se os tipos de variáveis e os métodos gráficos mais comuns para 
cada tipo de dado.

tabela 1: tipos de dados e respetivos métodos gráficos

Tipos de Dados Gráficos

Variáveis 
Numéricas ou 
Quantitativas

Contínuos

A variável pode assumir qualquer valor num 
dado intervalo que pode ser infinitas vezes 
dividido. 

Ex: Peso, Temperatura, Pressão, 
Comprimento, etc.

Histograma

Box Plots

Dot Plot

Individual Value Plot

Scatter Plots

Trend line

Carta de controlo

Gráficos de radar

Contagens
(discreta)

A variável assume valores numéricos inteiros.

Ex: Nº. Pessoas, carros, eventos, etc.

Variáveis 
Numéricas ou 
Quantitativas

(classes)

Nominais

As categorias da variável 
não têm uma ordem.

Ex: Categorias do Sexo - Feminino, Masculino, 
categorias de reclamações de cliente

Gráfico de barras

Gráfico de Pareto

Gráfico Circular

Ordinais

As categorias da variável têm uma ordem.

Ex: Categorias de Notas – Insuficiente, 
Suficiente, Bom, Muito Bom.
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Unimodal bimodal

Simétrico Assimetria negativa Assimetria positiva

outlier

41.0

O Histograma é um dos gráficos mais interessantes para analisar a forma dos dados de uma 
variável numérica e para o seu traçado é importante que haja, pelo menos, 100 dados.

41.2 42.4 43.5 44.5

2
4
6
8

12

0

histograma

O Dot Plot ilustra a distribuição de valores 
de uma variável numérica quando existem 
poucos dados (tipicamente menos de 30). 

dot plot ou gráfico de pontos

58 59 60 61 62 63 64

massa (g)

Massa (g)

10
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O Box Plot ilustra a distribuição dos valores de uma variável em quartis, sendo muito 
interessante para comparar segmentos de uma mesma variável, por exemplo, o peso de um 
mesmo produto produzido em três turnos (A, B e C) em 8 máquinas. 

Este gráfico não permite avaliar a distribuição dos dados em cada segmento, apenas comparar 
segmentos. 

O Box Plot é usado quando existe um número elevado de dados (tipicamente mais de 100) e 
quando se comparam segmentos é importante assegurar que existem dados suficientes em cada 
um. 

box plot ou diagrama de extremos e quartis

artigo = 12345 (g)

331326 330329 332 333 334 348

67

68

69

70

71

326 329 330 331 332 333 334 348

67

68

69

70

71

A

C

B

| 6.1 tipo de variáveis
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| 6.1 tipo de variáveis

individual value plot

O Individual Value Plot tem o 
mesmo objetivo que o Box Plot, 
ou seja, de comparar segmentos 
de uma mesma variável, sendo 
usado para avaliar a dispersão em 
cada segmento quando estes têm 
poucos dados. 

scatter plot ou gráfico de dispersão

a. correlação positiva b. possível correlação positiva c. sem correlação

d. possível correlação negativa e. correlação negativa

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Usa-se o Scatter Plot para avaliar correlações entre variáveis numéricas. Nas abcissas está a 
variável independente (X) e nas ordenadas a variável dependente (Y). 

Associado a estes gráficos estão os estudos de regressão linear ou não linear. 
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trend line ou gráfico de tendências

O gráfico Trend Line permite avaliar o comportamento de uma variável numérica no geral ou 
filtrada por segmentos. 
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control chart ou carta de controlo

As Control Charts são usadas como ferramentas de controlo da qualidade das variáveis críticas 
do produto e no controlo dos parâmetros do processo.

| 6.1 tipo de variáveis
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bar chart ou gráfico de barras

pareto chart ou gráfico de pareto

O Pareto Chart é uma ferramenta da qualidade útil para hierarquizar as categorias mais 
significativas de uma variável qualitativa (Ex: “Tipo de defeitos”).
Aqui é comum aplicar-se a Lei de Pareto (80% dos efeitos derivam de 20% das causas).

O Bar Chart é usado para comparar frequências absolutas das categorias de uma variável 
qualitativa (Ex: “tipos de defeitos”). 
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pie chart ou gráfico circular

O Pie Chart é útil para identificar a contribuição de cada categoria de uma variável qualitativa.

mcp

34,0%

58,5%

2,1%
1,1%

| 6.1 tipo de variáveis
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categoria
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De um modo geral a metodologia usada na análise exploratória de dados segue os passos 
ilustrados na figura 12.  

| 6.2 estratégias de tratamento estatístico de dados

roadmap para a análise exploratória de dados

1. Brainstorming para identificar 
as variáveis críticas a medir dos 
produtos e processos, bem como 
os Kpi (KEY pROcEss inDicAtORs) 
a medir. 

2. Validar o sistema de medição 
dessas variáveis e Kpis segundo a 
sua classificação. Identificar quem 
mede, quando, como e onde.

3. Avaliar o impacto dessas 
variáveis e Kpis nos produtos e 
processos a controlar.

4. Identificar claramente os 
objetivos da análise estatística dos 
dados.

1. 

2. 

0000.0

3. 

4. 

figura 12
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5. No caso de variáveis categóricas 
(ou qualitativas) é necessário obter 
contagens por categoria.

6. Analisar graficamente as 
variáveis e identificar eventuais 
relações causa-efeito.

7. Segmentar os dados, se 
necessário, e em função dos 
objetivos do estudo.

8. Determinar as medidas 
descritivas dos segmentos 
identificados.

10. Avaliar, sempre que necessário, 
a conformidade com especificações 
de cliente, legais, normativas. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

figura 12

9. Monitorizar, se possível em tempo 
real, o comportamento das variáveis 
e  dos Kpis ao longo do tempo e 
definir ações de controlo e melhoria.
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| 6.3 controlo estatístico de variáveis

Por ser comum a confusão entre variáveis do produto, que são homogéneas no produto e 
variáveis do processo, dedicamos uma secção deste referencial a alertar para este facto. 

Na figura 13 ilustramos uma estratégia de controlo da qualidade de variáveis críticas 
do produto e do controlo de variáveis críticas do processo produtivo, associando as 
respetivas técnicas estatísticas que se julgam mais adequadas. 

controlo da qualidade vs controlo do processo

figura 13

ºC

controlo da qualidade

vs

controlo do processo
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| 6.3 controlo estatístico de variáveis

Tomando como exemplo um processo de embalamento, as características nutricionais 
do produto ou formulação são variáveis medidas pelo controlo da qualidade, tipicamente 
em laboratório, e são homogéneas no produto. Assim que o produto/formulação reúne 
os requisitos da qualidade segue para embalamento, sendo a variável peso um set point 
do processo, parametrizado na embaladora. Eventuais defeitos no produto acabado 
(Produto + Embalagem) são também variáveis do processo. 

Para as características do produto, do tipo, densidade, viscosidade, cor, etc, devem 
usar-se cartas de controlo de valores individuais e amplitudes móveis ao passo que no 
processo, uma vez que a variável peso, pode variar de embalagem para embalagem, devido 
a variações na máquina ou no conteúdo disponível na embalagem, é típico recorrer-se às 
cartas de controlo da média e amplitude. 

Na figura 15 descrevemos um exemplo do controlo estatístico de uma variável numérica 
do processo (ex. peso) e o cálculo de indicadores de avaliação da capacidade de um 
processo em cumprir especificações, como os KPIs que avaliam a variabilidade de curto 
prazo, Cp e Cpk e nível sigma (expressões 1, 2, 3 e 4). 

Estando o processo sob controlo estatístico este terá um comportamento previsível, 
sendo possível conhecer a capacidade do mesmo em satisfazer as suas especificações. 

O índice Cp compara a variabilidade do processo com a permitida pelas especificações, 
mas não informa sobre a centralidade do processo com o valor médio, sendo por 
isso aconselhável o cálculo dos índices Cpk superior (Cpks) e inferior (Cpki). Estes 
índices comparam o posicionamento da média face aos limites superior e inferior de 
especificação, LSE e LIE, respetivamente. O objetivo é maximizar o valor dos índices Cp 
e Cpk e minimizar a % de unidades defeituosos através de uma otimização dos processos. 

Cp =                  (1)
LSE - LIE

A percentagem de unidades defeituosos é dada pela expressão 5 e representada na 
figura 14. 

Cp =                  (2); CPki =                     (3) e Cpk = min {Cpki;Cpks} (4) 
LSE -  - LIE

6

3 3
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figura 14ϕ (Z) - função de densidade de probabilidade da 
distribuição normal padrão. Distribuição normal de um processo que 

não é capaz de cumprir as especificações 
(com defeito).

figura 15: exemplo de SPC de uma variável numérica medida no processo produtivo.

% defeituosos = P (x ≥ LSE) + P (x ≤ LIE)  

Z ≥ LSE - μ +P=P(  )  Z ≥  -LIEμ(  )  
LSE - μ +1-ϕ=ϕ(  )   -LIEμ(  )  
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| 6.3 controlo estatístico de variáveis

Para o controlo estatístico dos defeitos no produto acabado é recomendável o cálculo 
da probabilidade em produzir bem à primeira, ou seja, com zero defeitos, designado por 
First Pass Yield, ou rendimento/capacidade de um processo para produzir com zero 
defeitos, ou a probabilidade de Poisson com X=0 (defeitos); analisar o comportamento 
deste indicador num gráfico de tendência; traçar o gráfico de Pareto para analisar os 
defeitos mais frequentes e definir ações de correção desses defeitos, bem como novos 
métodos e práticas que minimizem a ocorrência de erros. 

O First Pass Yield pode ser calculado da seguinte forma:

P(X=0) = Y = e-D/U

Y - Probabilidade de produzir/realizar uma dada operação com zero defeitos.

U - Nº de unidades inspecionadas aleatoriamente pelos operadores no controlo da 
qualidade aos processos

D - Nº de defeitos detetados e que também serão contabilizados no gráfico de Pareto

Exemplo: 
Nº unidades inspecionadas: 6  
Nº Defeitos: 3

O Yield desta inspeção é Y = e-3/6 = 0,6065=60,65%

O Cálculo do Yield (rendimento) pode ser realizado por inspeção, processo (plano de 
controlo/análise) e agrupado por dia, por semana, por mês e por ano.

Na figura 16 apresenta-se um exemplo do controlo estatístico de atributos (produto ou 
processo).  
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figura 16

| 6.3 controlo estatístico de variáveis

Muitas outras estratégias poderiam ser indicadas para analisar dados no dia-a-dia de uma 
empresa, sendo crítico assegurar que: 

1. Os dados que resultam das medições realizadas por equipamentos ou classificadas por 
pessoas ou sistema de inspeção automática/inteligência artificial são fiáveis. 

2. Existe um sistema de rastreabilidade dos dados, por exemplo, aos lotes de matérias-
primas, materiais subsidiários, produção, produto acabado, unidade de venda, etc. 

3. Existe um fluxo contínuo de dados que minimiza tarefas de valor não acrescentado, 
como o registo de dados em papel que depois são tratados em folhas de excel soltas e 
que não estão integradas em bases de dados. 

4. É possível transformar dados em conhecimento e valor para o negócio, de forma 
simples e ágil, através da monitorização em tempo real das variáveis críticas da qualidade 
dos produtos e do desempenho dos processos e do registo das ações de correção ou de 
melhoria realizadas.
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| 7 conclusões

Com este referencial quisemos pensar sobre o controlo metrológico dos produtos pré-
embalados, sendo este o âmbito da atuação da AFERYMED como OVM: 

1. Os requisitos da verificação metrológica legal de produtos pré-embalados segundo 
o Dl 199/2008 DE 8 Out., DA pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz. e o Dl 37/2004 DE 26 
FEV. que já deviam ter sido revistos em função da recomendação OiMl R 87:2016 (E) 
(ORgAnizAçãO intERnAciOnAl DE MEtROlOgiA lEgAl). 

Ainda no âmbito da verificação metrológica legal a importância da auditoria aos registos 
do controlo estatístico dos processos de embalamento realizados pelos embaladores e 
que não deve seguir os planos de amostragem da pORtARiA 1198/91 DE 18 DEz., como 
alerta no seu âmbito a recomendação OiMl R 87:2016 (E). 

2. Controlo estatístico dos processos de embalamento como uma ferramenta essencial 
para o embalador demonstrar, de forma contínua, a sua conformidade com os requisitos 
legais e minimizar desperdícios com quantidade em excesso nas embalagens, paragens no 
processo produtivo devido a quebras ou defeitos de embalagem, minimizar variabilidade 
dos processos produtivos, etc. 

Adicionalmente apresentam-se algumas estratégias para a análise exploratória de dados 
que dependem da natureza da variável em estudo e dos objetivos que se pretendem 
atingir, bem como das respostas que se procuram obter através da análise estatística 
do comportamento destas variáveis ou indicadores de desempenho dos produtos e 
processos. 

É comum as empresas investirem fortemente em máquinas e sistemas de medição com 
tecnologia de ponta, em sistemas de gestão da informação robustos, sendo porém um 
desafio criar um fluxo contínuo de informação, e operar segundo um modelo de “smart 
factory” que integra dados e mede, em tempo real, o estado da arte dos processos e dos 
indicadores da organização. 

Desenvolver estratégias e sistema capazes de analisar a “big data” que é gerada a cada 
segundo é sem dúvida um dos fatores críticos de competitividade das organizações, 
transformando dados em conhecimento e valor para o negócio. 
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