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Solução maior controle dos sistemas de tratamento 
de água. 

Gráficos de controle 

Técnicas de estatística 

Controle de qualidade 

 

 

 

 

 

Contextualização 



 

 

Este trabalho aplica técnicas de controle estatístico 
em uma Estação de Tratamento de Água localizada 

na cidade Londrina para estabelecer um melhor 
controle quanto a procedimentos operacionais e 

qualidade do produto. 

Objetivo 



Local 

Londrina  

Estação de Tratamento de Água (ETA)  

sub-bacia do Ribeirão Limoeiro 

vazão média de operação - 1.25 m3.s-1 

Metodologia 



dados da estação de tratamento de água dos anos 
de 2007, 2008 e 2009. 

 

variáveis de controle utilizadas: 

 Turbidez e pH (água produzida) 

 

Testes para verificação de normalidade 

Análise temporal de forma anual, trimestral e 
mensal 

Metodologia 



Metodologia 

Gráficos de controle 

Critérios: 

1.  ponto com valor maior do que 3 vezes o desvio 
padrão; 

2.  2 de 3 pontos com valores maiores do que 2 
vezes o desvio padrão; 

3.  6 pontos consecutivos com tendência de 
crescimento ou decaimento. 



pH  
  pH médio foi de 6,58 0,146  

  (acima do valor mínimo recomendado de 6,0) 
  O CV médio foi de 2,21% (relativamente baixo) 

Turbidez 

  pH médio foi de 0,44 0,140  

  (abaixo do valor máximo recomendado) 

  O CV médio foi de 32% (relativamente alto) 

 

Resultados Estatística descritiva 



pH  
O pH não apresenta variação significativa durante o ano  

 O valor médio para LCS foi de 7,02 e  

    para LCI foi de 6,15 

Turbidez 

A turbidez foi quem apresentou uma maior variação para 
valores de LCS e LCI.  

A covariação foi de 20,3% para LCS e  

mais de 100% para LCI 

Os maiores valores de turbidez são encontrados em janeiro, 
fevereiro e março 

Resultados Limites de controle 



pH  
Testes , 2, 3 

 

 

Resultados Limites de controle 

200920082007

7.1

7.0

6.9

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

Year

pH

_
X=6.61

UCL=7.01

LCL=6.20

October pH



pH  
Testes 1, , 3 

 

     Mês de abril 

Testes 1, 2, 

 

        abril, julho, nov e dez 

 

Resultados Limites de controle 
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Turbidez  
Testes , 2, 3 

 

 

Resultados Limites de controle 
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Turbidez 
Testes 1, , 3 

(aumento da turbidez máxima in natura de 78,5 para 151UNT)  

    Mês de novembro 

Testes 1, 2, 

 

          Mês de maio 

 

Resultados Limites de controle 



pH 

para todos os meses foi encontrado Cp de processo 
potencialmente capaz 

 

 

Turbidez 

   41,67% potencialmente capaz,  
   33,33% aceitável e 25% incapaz 

Resultados Índice de capacidade de Processo 

Processo incapaz: Cp < 1 
Processo aceitável: 1 ≤ Cp ≤ 1,33 
Processo capaz: Cp ≥ 1,33 



pH 

Cpk do LSE para todos os meses foi encontrado 
processo potencialmente capaz 

 

 

    

 Cpk do LIE é aceitável 

Resultados Índice de capacidade de Processo 



Turbidez 

Cpk do LSE foi potencialmente capaz  

e potencialmente incapaz para os meses: Jan, Fev e 
Março 

 

 Cpk do LIE é 58,33% é aceitável e 41,67% é 
incapaz 

Porém relaciona-se com a possibilidade de 
apresentar valores menores que 0. 

Resultados Índice de capacidade de Processo 



 Pode-se observar que a analise de dados é 
dependente da escolha de intervalo de tempo 
(mensal, trimestral e anual) e da variação da 
qualidade da água bruta.  

 Os gráficos de controle são importantes para 
determinação de intervalos de operação e 
valores limites de atuação em ETAs, 
principalmente para sistemas automatizados.  

• Os valores de LCS e LCI da água produzida podem 
ser comparados com os valores especificados por 

        

Conclusões 



Os valores de LCS e LCI da água produzida podem 
ser comparados com valores especificados por 
normas ou legislações de água potável.  

 O cálculo de Cp e Cpk permite avaliar o 
desempenho do processo quanto a produção de 
água potável dentro de valores limites 
especificados. 

 

Conclusões 



Obrigado 
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