
PAULO WAGNER DE LIMA

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO SETOR

METALÚRGICO: UM ESTUDO DE CASO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Administração da Universidade Federal
Fluminense, como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em
Administração.

Orientador: Prof. M.Sc. CARLOS JOSÉ VIEIRA MARTINS

Volta Redonda

2011



PAULO WAGNER DE LIMA

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO SETOR

METALÚRGICO: UM ESTUDO DE CASO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Administração da Universidade Federal
Fluminense, como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em
Administração.

Aprovada em Junho de 2011.

BANCA EXAMINADORA

Prof. M.Sc. CARLOS JOSE VIEIRA MARTINS - Orientador

UFF

Prof. Dr. LUIS HENRIQUE ABEGÃO

UFF

Prof. M.Sc. RODRIGO CARLOS MARQUES PEREIRA

UFF

Volta Redonda

2011



AGRADECIMENTOS

Aos Professores do curso de Administração

da Universidade Federal Fluminense que

tanto me apoiaram ao longo dessa

caminhada para que enfim pudéssemos

chegar á conclusão desse curso, também ao

meu orientador Mestre Carlos Vieira

Martins por sua valiosa contribuição nessa

monografia e, enfim, aos meus familiares,

esposa, filhos e amigos que tanto me

incentivaram ao longo de mais uma

jornada.



,
EPIGRAFE

"Deus guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Amém."

Livro dos Salmos - Capítulo 121 verso 8



RESUMO

Nos últimos anos, diferentes técnicas de controle e ferramentas da qualidade vêm
sendo empregadas em indústrias siderúrgicas com diferentes graus de sucesso. Em alguns
casos vem melhorando a eficiência dos sistemas principalmente nas linhas de produção das
empresas. Este trabalho demonstra a utilização de algumas ferramentas da qualidade como: a
coleta de dados numa folha de verificação, fluxograma e gráfico de Pareto. Com as
ferramentas da qualidade atualmente disponíveis, elas contribuem de forma efetiva tanto na
eficiência quanto na melhoria do desempenho da empresa.

Palavras-chave: Siderurgia. Qualidade. Melhoria Contínua.



ABSTRACT

In recent years, various control techniques and quality tools are being used in steel
industries with varying degrees of success. In some cases has improved the efficiency of
systems mainly in the production lines of business. This study demonstrates the use of certain
quality tools such as data collection on a check sheet, Pareto chart and flowchart. With the
tools of quality currently available, they contribute effectively both in efficiency and in
improving company performance

Keywords: Steel. Quality. Continuous Improvement.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho desenvolve um estudo de caso de uma siderúrgica, situada no sul do

Estado do Rio de Janeiro, em que seu principal produto é a laminação de redução de bobinas a

frio, onde foi constatada, em 2009, a ocorrência de defeitos nas bobinas processadas nas

linhas do LER (Laminador de Dupla Redução) que é um equipamento da empresa responsável

pela redução granulométrica dos materiais processados no Setor de Laminação.

O caso aconteceu no momento em que a empresa estava em fase de implantação do

processo de qualidade total, quando, para a garantia da qualidade, foi necessária a utilização

de algumas ferramentas da qualidade.

A utilização destas ferramentas da qualidade, identificou alguns defeitos apresentados

durante o processo de laminação. Este estudo de caso foi desenvolvido graças ao objetivo de

eliminar completamente tais defeitos.

Foram utilizadas as seguintes ferramentas da qualidade: coleta de dados, tabela de

verificação e o diagrama de Pareto.



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entende-se por citações os conceitos, as informações, ideias e sugestões colhidas em
outras fontes e mencionadas no texto de uma monografia, com a finalidade de
enriquecê-lo e conferir-lhe maior autoridade. Deste modo, as citações bibliográficas
"são elementos retirados de documentos pesquisados e indispensáveis para
comprovar as ideias desenvolvidas pelo autor". (NAHUZ; FERREIRA, 1989, p. 68)

2.1 DEFINIÇÃO DE QUALIDADE

Satisfaça o cliente no começo, no fim, e sempre. (CROSBY, 1990, p. 100)

Segundo Crosby essa definição deve ser ampliada porque existem muitos usos e

usuários. Cada pessoa tem o seu próprio conceito de qualidade. Pode-se dizer que qualidade

é aquilo que cada um pensa e que percebe que é. Portanto entender antes de mais nada o

conceito de qualidade depende da percepção de cada um.

Os clientes fornecem requisições, especificações, informações sobre o desempenho
dos produtos, assim por diante. Nesse âmbito há uma inversão de papéis, o cliente
toma-se fornecedor e o fornecedor toma-se um cliente. (mRAN, 1990, p. 11)

Já Juran fala que com certeza, a qualidade de um produto está ligada diretamente ao

seu desempenho, ao cumprimento fiel das especificações, ao seu padrão de excelência em

relação a um padrão mínimo exigido, as condições de atendimento de aquisição e à sua

tradição no mercado.

Se a qualidade atender à satisfação do cliente, todas as vezes que se atuar como

fornecedor deve-se esmerar da qualidade do que se fornece ao cliente, tanto na capacidade de

levar satisfação ao mesmo, como quanto à relação custo-beneficio, a observação que o

mercado quer e o que os concorrentes estão fazendo.
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Mediante ao que foi falado anteriormente, e, se baseando este trabalho em algumas das

ferramentas da qualidade procurou-se entender a necessidade de fazer uso delas para

diminuição da quantidade de produtos defeituosos, pois, é preciso acreditar que os defeitos

podem ser definitivamente reduzidos quando do uso correto dessas ferramentas. Existem

causas peculiares para qualquer produto defeituoso, e os defeitos podem ser eliminados se

essas causas forem descobertas e removidas.

"A medida que as indústrias amadurecem elas vão adotando padronizações que
beneficiam tanto clientes como fornecedores. A padronização se estende à
linguagem, aos produtos, aos processos e assim por diante" (mRAN, 1990, p. 76)

Juran fala que a maioria das pessoas pensa que os produtos defeituosos são inevitáveis

porque tem que satisfazer especificações muito apertadas e que registrem numerosos fatores

causadores de defeito, contudo independente do tipo de produto ou do método de produção

usado, as causas de produtos defeituosos são universais.

O que acontecerá se usarmos produtos usando materiais exatamente com a mesma

qualidade, máquinas e métodos de trabalho idênticos, e inspecionarmos esses produtos

exatamente da mesma maneira? Não importa quantos produtos sejam fabricados, eles tem

que ser todos idênticos, uma vez, que as condições sejam idênticas. Isto é, os produtos serão

todos aprovados ou todos desviados. Desde que não haja falha nas condições, os produtos

resultantes têm todos que ser identicamente produtos não defeituosos.

Para quem trabalha na produção, qualidade significa que seu desempenho o satisfaz
e que ele se orgulha do seu trabalho. (DEMING, 1990, p.1)

Segundo Deming, o resultado é uma reação em cadeia, ou seja, custo mais baixo,

melhor composição competitiva, pessoas mais felizes no trabalho e a garantia de

sobrevivência da empresa

2.2 QUEM SÃO OS CLIENTES?

O cliente dentro de uma linha de produção é a parte mais importante; pois é ele que irá

definir e comprar o produto. Mas, o que o cliente necessita?
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Todas as pessoas que são afetadas por nossos processos ou nossos produtos.
(JURAN, 1990, p.9)

Há muitas categorias de pessoas e organizações que são afetadas pelos processos. O

número é geralmente tão grande que devem ser "fixadas prioridades", ou seja, alocar a maior

parte dos recursos aos clientes que sejam afetados de modo mais significativo

Os clientes apresentam diferenças de várias maneiras na importância que tem para a

organização, na maneira de como usam os produtos, na maneira como são afetados pelos

processos e assim por diante. A resposta a essas diferenças é através da classificação dos

clientes e estabelecendo maneiras específicas para tratar com cada uma dessas classificações.

Umas das mais importantes classificações é a que se baseia na importância do cliente: ,

"poucos mas vitais" e "muitos e úteis".

"Poucos, mas vitais" são os clientes que tem grande importância para nós. (JURAN,
1990, p.30)

Definimos como os ("muitos clientes e úteis") sendo aquele que compra em
pequenas quantidades e para seu uso pessoal. (JURAN, 1990, p.33)

2.3 CLIENTEIFORNECEDOR (INTERNOIEXTERNO)

Dependendo da fase do processo, às vezes se é fornecedor e às vezes se é cliente.

Como não existem ações isoladas no universo, mas interações, e estas requerem a exigência

de pelo menos duas partes sempre irá se ter a natureza atual. Quando um é fornecedor o outro

é cliente, e vice-versa. Na mesma interação, as vezes, a natureza pode variar de cliente para

fornecedor e vice-versa

Os clientes explicitam suas necessidades usando suas próprias linguagens e de
acordo com seu ponto de vista. Este é o caso, em especial, dos clientes externos que
também são nossos fregueses. (JURAN, 1990, p.40)

Cliente externo é aquele que é o responsável pela compra do produto ou serviço

prestado pela organização. Já o fornecedor externo é aquele que supre a organização com

insumos necessários para seu funcionamento.
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A relação cliente/fornecedor interno também se estende a todas as pessoas da
companhia. (ruRAN,1990, p.IO)

Os clientes e fornecedores internos são todas as partes que interajem nos processos

produtivos, ou mesmo nos processo de apoio do processo principal de uma organização. Se

cada parte olhar o seu relacionamento com as demais, no ponto de vista dual, ou seja, cliente

fornecedor e vice-versa, com certeza a qualidade do todo estará assegurada.



3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

As ferramentas da qualidade são um conjunto de técnicas e metodologias utilizadas

para auxiliarem as organizações na busca pela melhoria contínua.

3.1 COLETA DE DADOS

Os dados são um guia para nossas ações. Dos dados aprendemos os fatos
pertinentes, e tomamos as providências apropriadas baseadas nesses fatos. Antes de
coletar esses dados é importante defmir como você fará com eles.
Em controle da qualidade os objetivos da coleta de dados são:

1. controle e monitoramento do controle de produção,
2. análise de não conformidade, e
3. inspeção.

Qualquer coleta de dados tem seu próprio propósito e precisa ser seguida por ações.
Uma vez que o objetivo da coleta de dados esteja defmido, os tipos de comparação a
serem feitas também são determinados e isto, por sua vez, identifica o tipo de dados
que deve ser coletado. Por exemplo: suponha que haja um problema envolvendo
uma variação na característica da qualidade de um produto. Se for coletado somente
um dado por dia, é impossível determinar a variação por dia, ou se você deseja
conhecer de que modo são produzidos produtos defeituosos dentro da empresa, é
necessário colher os dados separadamente para que o desempenho de cada produto
ou de cada lote seja analisado. Se a comparação dos dois desempenhos revela uma
diferença clara, a medida tomada para eliminar a diferença entre os operários
também reduzirá a variação no processo.
Após a coleta dos dados vários métodos são usados para sua analise. Só assim eles
se tomaram uma fonte de informação. Ao coletar dados, a importância é de expô-
los de forma clara para facilitar o procedimento posterior. Em primeiro lugar, a
origem dos dados precisa ser claramente registrada. Os dados cuja origem não seja
claramente conhecida tomam-se dados inúteis. Frequentemente são obtidas poucas
informações úteis apesar de ter-se gasto várias semanas coletando dados sobre
característica da qualidade. As vezes porque o pessoal esqueceu os dias da semana
em que foram coletados, quais foram as máquinas utilizadas, quem foram os
operários, que lotes e materiais foram envolvidos, e assim por diante.
Em segundo lugar, os dados precisam ser registrados de modo a serem facilmente
utilizados. Como os dados são frequentemente utilizados para cálculos estatísticos,
tais como cálculos da média e da amplitude, é bom que os dados sejam escritos de
forma a facilitar esses cálculos. Se os dados devem ser coletados de forma contínua,
deve ser preparado previamente um lote de folha de dados padronizadas. (KUME,
1993, p. 7-9
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3.2 FOLHA DE VERIFICAÇÃO

Uma folha de verificação é um formulário de fácil uso, no qual os itens a serem
verificados já tenham sidos impressos, de forma que os dados podem ser coletados
de forma fácil e concisa. Os propósitos principais são dois:

1. tomar fácil a coleta de dados;
2. dispor os dados de forma a tomar fácil o uso posterior.

A coleta e anotação dos dados parecem fáceis, mas, na realidade são difíceis.
Usualmente, quanto mais pessoas processem os dados, maior é a possibilidade de
aparecimento de erros de anotação. Por esta razão, a folha de verificação, na qual os
dados podem ser colocados por meio de marcas ou símbolos simples, e, na qual, os
dados são arranjados automaticamente na forma adequada sem necessidade de
rearranjo posterior, toma-se uma poderosa ferramenta de registro de dados

O mero conhecimento da quantidade total de defeitos não faz acontecerem as ações
corretivas, mas através de uma folha de verificação pode ser obtido para melhoria do
processo, porque os dados mostram claramente quais os defeitos mais frequentes e
quais não são.

Defeitos externos tais como riscos e manchas são encontrados em todos os tipos de
produtos, e muitos esforços estão sendo feitos em muitas fábricas para reduzir este
tipo de defeito. A folha de verificação para a localização de defeitos tem um
poderoso papel na solução desta espécie de problema. Geralmente as folhas de
verificação deste tipo têm um croquis ou uma vista ampliada em que são feitas
marcas de modo a permitir a observação da distribuição da ocorrência do defeito.
Também temos a folha de verificação de causas de defeito.

A folha de verificação do exemplo anterior é usada para apontar a localização de
defeitos. Além disso, folhas de verificação são algumas vezes usadas para posterior
estratificação na busca das causas dos defeitos. De forma geral, a maioria dos
estudos efetuados para encontrar as causas de defeitos envolve o casamento dos
dados das causas com os dados dos seus correspondentes efeitos, a manutenção dos
dados em forma ordenada e a posterior análise através da estratificação por causas
ou da elaboração de diagramas de correlação. Contudo, tratando de um caso simples
é possível coletar os dados correspondentes com uma folha de verificação. (KUME,
1993, p. 10-15)

3.3 FLUXOGRAMA

A maneira mais eficaz de identificar os clientes é seguir o produto e ver quem é
afetado por ele. Qualquer um que seja afetado é um cliente, para seguir o produto
nós utilizamos uma ferramenta fundamental no planejamento, o fluxograma.
O fluxograma é uma maneira gráfica de visualizar as etapas do processo.

Quando os fluxogramas se tornam complicados é conveniente preparar um esquema
que mostre os trajetos gerais.

O fluxograma também fornece explicações mais claras sobre o processo, e,
identifica tanto os clientes como os fornecedores dentro de uma linha de processo.
Identifica oportunidades para melhoramento, a maioria dos fluxogramas apresenta
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sub-processos ou retornos que são necessários para lidar com eventos não
padronizados. Facilita a fixação de limites quando nos prontificamos a planejar ou a
replanejar alguns processos logo perceberam que é necessário estabelecer limites a
nossa missão. Isto se deve ao fato de que qualquer processo interage com os
processos da empresa, internos ou externos. Em última instância, todos os processos
das empresas são afetados, mas, os efeitos vão se tomando menores à medida que,
nos distanciamos da nossa missão especifica. E fora de propósito verificar essas
interações até o fim, acabaríamos por replanejar o trabalho de toda a companhia.
Dessa maneira nós estabelecemos um limite baseado em nosso critério.
Muitas companhias utilizam os fluxogramas para representar o fluxo do processo.
Exemplos disso abundam nos planejamentos de projetos e relatórios de todos os
tipos. Entretanto, acredito que a maioria dessas informações sobre o processos estão
sob forma narrativa (como procedimentos escritos) ou na forma não escrita - na
memória de gerentes e trabalhadores.
Quando iniciarmos um projeto de planejamento da qualidade, os estudos anteriores
dos fluxos dos projetos podem ser úteis, principalmente se eles obedecerem às
regras de análise de fluxogramas. Porém cada projeto de planejamento requer a
atualização dos projetos existentes assim como a previsão do que será necessário.
Existem dois métodos de criação de fluxograma largamente usados:

1. o investigador. Nessa abordagem um investigador treinado colhe
informações e as discute com os funcionários envolvidos nas várias etapas do
processo. A partir dessas informações o investigador prepara o fluxograma
junto com uma analise e recomendações pertinentes, que são discutidos com
as pessoas responsáveis em grupo ou individualmente. São feitas revisões, e
a versão final deve ser aprovada pelos canais competentes.

2. A equipe. Nessa abordagem uma equipe interdepartamental é indicada para
executar o planejamento da qualidade. Os membros da equipe em geral
pertencem às organizações responsáveis pelos vários estágios do processo. A
equipe formada desenvolve o fluxograma e a análise associada.

As equipes que participaram dos testes experimentais nos fornecem algumas
informações valiosas. A conclusão principal dessas equipes é de que a participação
é a base para um bom planejamento. Todos os membros da equipe ficaram
satisfeitos em fazer parte do projeto que repercute em suas próprias atividades.
Muitas dessas equipes relatam experiências anteriores nos quais suas participações
foram decisivas, pois foi uma grande satisfação as suas contribuições exercerem
uma influência sobre o projeto. (JURAN, 1990, p. 22-27)

3.4 ANÁLISE DE PARETO

Problemas relativos à qualidade aparecem sob a forma de perdas (itens defeituosos e,
seus custos). E extremamente importante esclarecer o modo de distribuição das
perdas. A maioria das perdas é devido a muito poucos tipos de defeitos e estes
efeitos podem ser atribuídos a um número muito restrito de causas. Então, se as
causas destes poucos defeitos "vitais" forem identificadas, toma-se possível a
eliminação de quase todas as perdas se os recursos forem concentrados na
eliminação de quase todas as causas em particular, deixando de lado outros defeitos
"triviais" para solução posterior Pareto. A utilização do gráfico de Pareto permite
resolver com eficiência este tipo de problema.
Em 1897 o economista italiano V. Pareto apresentou uma fórmula que mostrava a
desigualdade de distribuição de salários. Uma teoria semelhante foi apresentada na
forma de diagrama pelo economista americano M. C. Lorenz em 1907. Estes dois
professores demonstraram que a maior parte dos salários ou riqueza pertence a
muito poucas pessoas. Entrementes, no campo do controle da qualidade, o Dr. J. M.
Juran aplicou o método do diagrama de Lorenz como uma forma de classificar os
problemas relativos à qualidade em "poucos, mas vitais e muitos, mas triviais", e
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denominou este método de Análise de Pareto. Ele demonstrou que, em muitos
casos, a maior parte de defeitos e seus custos provem de um número relativamente
pequeno de causas.
Como fazer gráficos de Pareto:
Etapa 1
Decida quais problemas devem ser investigados e como coletar os dados.
1. Decida que tipo de problemas você quer investigar.

Exemplos: itens defeituosos, perdas monetárias, ocorrências de acidentes.
2. Decida quais serão os dados necessários e como classificá-los.

Exemplos: por tipo de defeito, localização, processo, máquina, operário,
método.
Nota: reúna os itens que não são freqüentes sob o título "outros".

3. Determine o método de coleta de dados e o período durante o qual serão
colhidos.
Nota: é recomendável o uso de um formulário.

Etapa 2
Crie uma folha de verificação listando os itens e deixando espaço para os totais.
Etapa 3
Preencha a folha de verificação e calcule os totais.
Etapa 4
Prepare uma folha de dados para o gráfico de Pareto listando os itens, seus totais
individuais, os totais acumulados, as percentagens sobre o total geral e as
percentagens acumuladas.
Etapa 5
Coloque os itens na folha de dados em ordem decrescente de quantidade, e preencha
a mesma com os dados da folha de verificação.
Nota: o item "outros" deve ficar no final, seja qual for o seu valor, porque ele é
composto de um grupo de itens que têm, cada um, valor menor do que o menor valor
de item listado individualmente.
Etapa 6
Trace dois eixos verticais de mesmo comprimento e um eixo horizontal.
1. Eixos verticais

a. Eixo vertical do lado esquerdo
Marque este eixo com uma escala de Oaté o valor total.

b. Eixo vertical do lado direito
Marque este eixo com uma escala de 0% a 100%.

2. Eixo horizontal
Divida este eixo em intervalos iguais de acordo com a quantidade de itens da
folha de dados.

Etapa 7
Construa um diagrama de barras, colocando os itens na ordem da folha de dados.
Etapa 8
Desenhe a curva acumulada (curva de Pareto).
Etapa 9
Complemente com as demais informações necessárias.
1. Informações referentes ao gráfico

Título, quantidades significativas, unidades, nome da pessoa que construiu o
gráfico.

2. Informações referentes aos dados
Período, assunto e local do levantamento, quantidade total de dados. (KUME,
1993, p. 18-21)



4 ESTUDO DE CASO

4.1 O PROCESSO DE FABRICAÇÃO

A composição do gusa é feita através da junção dos seguintes insumos: minério de

ferro, carvão mineral e o coque que por sua vez sofrerá um tratamento de pelotização, que

será feito na sinterização. A junção desses insumos no alto-fomo será transformada no gusa

liquido a altas temperaturas, este por sua vez através do transporte de carros-torpedos, será

direcionado até a aciaria.

Já na aciaria, onde serão adicionados outros componentes químicos, como alumínio

etc., o gusa será transformado em aço, segundo as suas características, e de acordo com sua

finalidade desejada pelo cliente. Após passar pela aciaria o aço em forma líquida será levado

até o lingotamento contínuo, onde o mesmo irá ser transformado em placas que serão

estocadas até o seu resfriamento.

Como pode-se observar a chapa grossa segue o fluxo até aos laminadores de tiras a

quente, onde a mesma será transformada em bobina, através do processo de achatamento, de

acordo com a espessura desejada. A mesma segue em direção até a decapagem que é um

outro equipamento onde a bobina sofrerá uma preparação superficial através de ácidos

clorídricos, onde será matéria prima para os laminadores de tiras a frio.
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No laminador de tiras a frio, a chapa será reduzida a espessuras milimétricas com

intuito de ser matéria prima para o mercado de embalagens, após esse equipamento, como

pode-se observar no fluxograma (Figura 1), a chapa segue em direção a dois equipamentos:

um é o recozimento que pode ser continuo ou em caixa; o outro equipamento é a limpeza

eletrolítica, cuja finalidade é fazer uma limpeza superficial em toda extensão da bobina, afim

de que a mesma siga o destino até o cliente. Já o recozimento tanto continuo, como em caixa a

sua finalidade é recompor a granulometria do material processado neste equipamento, afim

de devolver as características físicas do material como maleabilidade e com um menor grau

de dureza.

A bobina após os recozimentos irá para o laminador de encruamento, onde a mesma

sofrerá um tratamento na sua superfície com o objetivo de atender ao equipamento posterior

que será a linha de preparação de bobinas que por sua vez chegará até a linha de estanhamento

eletrolítico. Nesta fase a bobina terá aplicação de estanho ao longo de toda sua extensão, com

objetivo de atender ao mercado de embalagem, que será o seu destino final até o cliente.

Figura 1

Fluxograma
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Fonte: ARAUJO (1997)
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4.2 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Laminador de tiras a frio (Figura 2) é o processo que através de redução a frio reduz a

espessura das bobinas quentes decapadas (BQD) espessura 2,25mm, tendo como produto final

a bobina laminada a frio (FULL HARD - BFH), nas espessuras de 0,18mm a 0,45mm.

Figura 2

Laminador de tiras a frio

Fonte: ARAÚJO (1997)

Limpeza Eletrolítica (Figura 3): é um processo onde se retira os óleos, graxas e

sujeiras provenientes da laminação a frio, através de um processo eletroquímico e completado

pela ação mecânica das escovas, com posterior lavagem e secagem. O produto final é uma

bobina laminada a frio (BFH) limpa.
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Figura 3

Processo de limpeza eletrolítica

Fonte: ARAÚJO (1997)

Recozimento: é um processo que recupera as propriedades mecânicas do aço perdidas

na laminação a frio, através de um recozimento com ciclo próprio para cada têmpera desejada.

Recozimento em caixa (Figura 4): é um processo estático, onde se faz o recozimento

empilhando as bobinas em uma base, com posterior abafamento de uma campânula de aço e

logo a seguir o fomo. O produto final é uma bobina recozida variando as têmperas de TI, T2,

T3 e DR, usadas para embalagens onde requer uma conformação mais severa.
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Figura 4

Processo de recozimento em caixa

Fonte: ARAÚJO (1997)

Recozimento continuo (Figura 5): é um processo contínuo onde se faz o recozimento

através de uma linha contínua composta de limpeza eletrolítica e fomo com quatro seções, em

passes verticais (aquecimento, encharque, resfriamento lento e resfriamento rápido). O

produto final é uma bobina recozida, variando as têmperas de T4, T5, DR; usadas para

embalagens onde requer uma conformação menos severa.
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Figura 5

Processo de recozimento contínuo

Fonte: ARAÚJO (1997)

Laminador de encruamento (Figura 6): é um processo onde se elimina o patamar de

escoamento do material recozido através de um pequeno alongamento (máximo de 3%) do

material. As outras atribuições do encruamento são: Melhorar a planicidade dar acabamento

superficial e a dureza superficial. O produto final e uma bobina recozida e encruada (BNR).
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Figura 6
Processo de encruamento

Fonte: ARAÚJO (1997)

Laminador de dupla redução (Figura 7): é um processo onde se faz uma segunda

laminação a frio após o recozimento, com reduções de 18 a 36%. O produto final é uma

bobina não revestida duplamente reduzida, com a espessura mínima de 0,15 mm.

Figura 7
Processo de du la redução

,
Fonte: ARAUJO (1997)
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Linha de preparação de bobinas (Figura 8): é um processo onde a finalidade principal

é colocar a bobina na largura especificada, através de cortes laterais em uma tesoura com

navalhas circulares. As outras finalidades são: Inspecionar e eliminar defeitos. O produto final

é uma bobina não revestida aparada (BNR).

Figura 8
Linha de preparação de bobinas

,
Fonte: ARAUJO (1997)

Linha de estanhamento eletrolítico (Figura9): é um processo onde se faz o cobrimento

(revestimento) de estanho, por eletrólise. O estanhamento se faz em uma linha contínua

composta de seções de limpeza, decapagem, tanques de eletrodeposição (plating), torre de

fusão, tratamento químico e oleadeira. O produto final é a folha estanhada.
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Figura 9
Processo de estanhamento

Fonte: ARAÚJO (1997)

Linha de cromagem (Figura 10): é um processo onde se faz o cobrimento

(revestimento) de cromo por eletrólise. A cromagem se faz em uma linha contínua composta

de seções de limpeza, decapagem, tanques de eletrodeposição (plating) , Drag-out , tratamento

químico e oleadeira. O produto final é uma bobina cromada (BCR).
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Figura 10
Linha de cromagem

Fonte: ARAÚJO (1997)

Tesoura: é um processo onde se corta as bobinas colocando-as nas dimensões

(comprimento) que o cliente especifica. O processo (Figura 11) se faz em uma linha de

tesoura rotativa com esteiras classificadoras. O produto final é a folha de flandres (FL), folha

cromada (FCR) e folha não revestida (FNR).
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Figura 11
Processo de corte

Fonte: ARAÚJO (1997)

Embalagem: é o processo final onde as bobinas (Figura 12) e fardos (Figura 13) são

municiados com plástico, papelão, cantoneiras, componentes metálicos, fixados com fita

metálica.

Figura 12
Processo de embalagem em bobina

Fonte: ARAÚJO (1997)
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em fardo

éria prima" (2009)

4.3 ANÁLISE E SOLUÇ
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· uições significativas para a melhoria do

e aplicados. No caso da empresa estudada,
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vez que alguns dos req i .

indústria. A questão da man

tem tratamento específico

requisitos estabelecidos pel

Foi direcionado o u

do levantamento, análise e ac

...

ão de materiais em processo, por exemplo,

r a correta compreensão dos objetivos dos

ualidade para facilitar a orientação em busca

rocesso, para uma conclusão.

4.3.1 Análise dos dados levant~~~

Após aplicação de uma e a e dados, utilizando uma folha de verificação,

constatou-se o que está demons rado na Tabe' aI:
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Tipo de defeito Verificação Total

Trinca 11111.11111 10

Deformação 11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11 42

Mancha 11111.1 6

ES (esfolado) 11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111. 104

11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.1111
Folga IIII 4

Porosidade 11111.11111.11111.11111 20

Outros 11111.11111.1111 14

TOTAL: 200

Tabela 1
Folha de verificação do setor de laminação

Fonte: Autor (2009)

A tabela 1 demonstra que o defeito com a maior ocorrência no Setor de Laminação foi

o do tipo ES (esfolado).

Como não haviam recursos humanos suficientes para atacarem todas as causas

identificadas na Tabela 1, utilizou-se o gráfico de Pareto para se priorizar a causa "pouco mais

vital", conforme demonstra a Tabela 2.



Tabela 2
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Folha de dados para elaboração do Gráfico de Pareto do Setor de Laminação

u ado

Quantidade de Percentagem sI o Percentagem
Tipo de defeito

defeitos a total geral acumulada

ES (Esfolado) 52

Deformação

Porosidade

Trinca

Mancha

Folga

Outros

20

1 6

52

21

10

5

3

2

7

73

83

88

91

93

100

104 10

TOTAL:

42

10

6

4

14

200

or (2009)

Com base na Tabela 2 de

Gráfico 1:

100

áfico de Pareto, demonstrado através do
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Gráfico 1
Setor de laminação
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Fonte: Autor (2009)

Através do Gráfico de Pareto (Gráfico 1) observa-se que 204 ocorrências de um

mesmo defeito, ou 52% do total de defeitos levantados, referem-se aqueles causados pelo ES

(Esfolado), no LER (Laminador de Dupla Redução).

4.3.2 Solução dos problemas

UFF..NOS· DAT ..Biblioteca do terra 'o
. LO UN'VE.P::~T).\.~H)DEV()LTAP~ ONO,

Código da O ra I Código do Exemplar
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Através de inspeção continua e com fundamentos da ferramenta da qualidade utilizada

nesse trabalho, verificou-se os pontos causadores responsáveis pelo defeito de ES e foram

propostas soluções para extinção do problema, conforme Tabela 3.

Tabela 3
Folha de dados para elaboração do Gráfico de Pareto do Setor de Laminação

Ocorrências Qtd. De Bobinas (semanal) Soluções propostas

Desbobinamento do LER 275 Soldar o miolo da bobina

Material corre no mandril 80 Soldar o miolo da bobina

Desvio por ES 80 Soldar o miolo da bobina

Fonte: Autor (2009)

A tabela 4 demonstra o prejuízo semanal que os defeitos identificados ocasionavam

para a empresa.

Tabela 4
Prejuízo semanal com os defeitos identificados

Ocorrências Quantidade de Ocorrências Prejuízo

x Valor Unitário por Ton. x R$/semana

Peso da Bobina

Desbo binamento 275 x R$ 1.350 x 20 R$ 7.425.000,00

Material corre no mandril 80 x R$ 1.350 x 4 R$ 432.000,00

Desvio por ES 80 x R$ 1.350 x 4 R$ 432.000,00

Fonte: Autor (2009)

o manuseio da bobina entre o laminador de encruamento e o laminador de dupla

redução (LER), provocava, frequentemente, o desbobinamento ou amassados no miolo da

bobina, conforme mostrado nas fotos da Figura 14.
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Figura 14
Desbobinamento e amassado na bobina

Fonte: Autor (2011)

o desbobinamento e os amassados na bobina faziam com que a mesma corresse no

mandril (Figura 15), causando o desvio por ES (Esfolado), demonstrado na Figura 16.

Figura 15
Mandril

Fonte: Autor (2011)



36

Figura 16
Identificação do defeito de esfolado (ES)~~~~~--------------,

Fonte: Autor (2011)

Concluiu-se que soldar o miolo da bobina (Figura 17), após sua saída do laminador de

encruamento, era a solução para assegurar a qualidade do produto na linha de produção.
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Figura 17
Procedimento de sola no miolo da bobina

Fonte: Autor (2011)

Esta solução passou a ser o procedimento padrão e eliminou-se o problema.



5 CONCLUSÃO
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7 GLOSSÁRIO

Te
As defmiç-

siderúrgicos (laminação),
oram tiradas de ARAUJO

chapa fina á frio de ba· a
ão atmosférica.

e istênciaBFH Bobina Laminada a F .
mecânica e resisten e a

BQD Bobina Laminada a
35 mm.

, ão processadas á que • pessura de 25 á

BNR Bobina Não Re e .
tratamento superfi

- obinas ou chapas q
,a, apos ser processa

nenhum tipo de
para o cliente.

DR Dupla Redução -
remover algum ti
em equipamento

~_...,ou chapas que sofr
·to superficial duran ""sao processa .

E Esfolado, tipo d ovocado nos lamina la redução.

FeR Folha Cromada - que sofrem tratame .aI com crom,
'"

FL Folha de Flande as que tem vários • ento para frns
embalagem no ntício.

Folha Não Re e ·
mesmo destino ~ I

binas ou chapas e fardo, e sofre

LE Laminador de D
porém duplame'

ão, onde o produt obina não re

L Laminador de . -
espessura de a é

quipamento resp
espessura.

a uzir as chapa

T Laminador de T·
grossas com esp
mm.

equipamento re ...,JL.lOõi..._

- mm em chapas
eduzir chapas
que varia de -

Variação de Tem
pelo processo.

os padrões exi_'


