
VI Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA
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Abstract

O Controle Estat́ıstico de Processos é um poderoso conjunto de ferramentas uti-
lizado na resolução de problemas a fim de reduzir a variabilidade e obter a estabilidade
do processo produtivo. O Gráfico de Controle é uma técnica de monitoramento do pro-
cesso amplamente utilizada, cujo principal objetivo é detectar a ocorrência de causas
especiais que levam à mudança do processo quão breve ela ocorra. Um grande desafio
no controle estat́ıstico de qualidade é o monitoramento e detecção de mudanças em car-
acteŕısticas da qualidade avaliadas simultaneamente. O gráfico de controle de processos
multivariados baseado na regra de T2 de Hotelling é o mais popular quando se pensa em
monitoramento de vetor de médias. Porém, parte do pressuposto que os dados sob cont-
role seguem distribuição normal multivariada e são não-correlacionados. Báıllo e Cuevas
(2006) propuseram o uso de regiões de tolerância obtidas a partir de uma estimativa
de conjunto de ńıveis de densidade como ferramenta de detecção; Verdier (2013), por
sua vez, sugeriu que tais estimativas fossem realizadas usando modelagem via Cópulas,
que são ferramentas simples e versáteis para modelagem multivariada. Neste trabalho,
propomos uma extensão da abordagem multivariada não-normal baseada em funções
de cópula utilizada por Verdier (2013), em que inicialmente comparamos a região de
tolerância derivada da modelagem via cópula com a clássica baseada na regra de T2 de
Hotelling, ambas constrúıdas sob a abordagem de estimação de conjunto de ńıveis de
densidade. As simulações realizadas perimitem a variação da distribuição original dos
dados, do grau de associação entre as variáveis e da magnitude das mudanças ocorridas
no vetor de médias.
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