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Nos processos industriais ocorrem diversos problemas críticos e, para 

solucioná-los, muitas vezes as empresas não adotam procedimentos 

estruturados. O presente trabalho aborda a elevada taxa de 

intervenções de manutenção não planejadas no equipamento de 

extração e desempeno do lingotamento contínuo de uma empresa 

siderúrgica, causando atraso de produção, baixa confiabilidade e 

disponibilidade do equipamento e elevado tempo de manutenção. Desta 

forma, esta pesquisa tem como objetivo implementar a metodologia 

DMAIC - Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar - no setor de 

manutenção juntamente com as ferramentas da qualidade, 

apresentando uma proposta de melhoria para o processo. Os 

resultados obtidos após aplicação da metodologia DMAIC 

demonstraram-se positivos para a obtenção de ganhos significativos no 

setor de manutenção por permitir o aprimoramento das atividades 
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realizadas. Assumindo como foco do trabalho a confiabilidade e 

disponibilidade dos equipamentos para operação, bem como a 

qualidade das atividades executadas, a implementação das ações 

propostas proporcionou a redução dos custos, do tempo de 

manutenção, além do aumento da vida útil dos equipamentos, aspectos 

estes alinhados aos objetivos estratégicos e metas da organização 

frente ao mercado. 

 

Palavras-chave: Metodologia DMAIC, Manutenção, Ferramentas da 

Qualidade.
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1. Introdução 

Na atual crise do cenário econômico e mercado competitivo, as organizações estão passando 

por transformações e têm recorrido à implantação de técnicas de melhoria da eficiência em 

seus processos produtivos. Nesse contexto, a manutenção tem um papel estratégico, 

contribuindo possibilitar a oferta produtos e serviços de qualidade, que atendam as 

necessidades dos clientes, reduzindo custos de produção, garantindo a disponibilidade dos 

equipamentos com confiabilidade e possibilitando um maior rendimento dos processos 

(RIBEIRO, 2004). 

Assim, com o foco em melhoria, o DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) 

vem do programa de qualidade do Seis Sigma com objetivo de redução da variabilidade nos 

processos, dos defeitos e dos desperdícios que comprometem a qualidade dos produtos e 

serviços. O método atua na identificação e prevenção de falhas e utiliza a informação e a 

análise estatística para medir e melhorar o desempenho operacional da empresa 

(ROTONDARO, 2002). 

No presente trabalho, aplicou-se a metodologia DMAIC para redução de intervenções de 

manutenção não planejadas na área do lingotamento contínuo de uma siderúrgica na região do 

Alto Paraopeba/MG, motivado pelo alto índice de perdas por paradas de máquina que não 

foram programadas. Assim, para aplicação da metodologia foi desenvolvido um estudo de 

caso juntamente com pesquisa bibliográfica do tema e pesquisa de campo com os membros e 

com o responsável pelo setor de manutenção eletromecânica, buscando um levantamento e 

análise das informações. Após, elaborou-se de forma estruturada, a sequência do método 

DMAIC com utilização de ferramentas da qualidade de acordo com sua aplicabilidade no 

trabalho. 

 

2. Referencial teórico 

2.1. A manutenção como função estratégica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
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De acordo com Moro e Auras (2007), os principais objetivos das empresas para sobreviverem 

e serem competitivas no mercado são: redução de custos; qualidade do produto; aumento de 

produção; preservação do meio ambiente; aumento da vida útil dos equipamentos; e 

segurança do trabalho.  

A manutenção tem por objetivo manter os equipamentos disponíveis em condição de 

funcionamento, de acordo com o especificado em projeto. Uma abordagem proativa vem 

tomando parte da rotina da manutenção (MOUBRAY,1996). 

Desta forma, percebe-se claramente o caráter estratégico da manutenção. Para Porter (2005), 

estratégia competitiva significa adotar um conjunto diferente de atividades para fornecer um 

único valor ao cliente. Uma empresa só consegue superar seus concorrentes se puder 

estabelecer uma diferença que possa ser mantida. A diferenciação provém tanto da escolha 

das atividades quanto da maneira como são realizadas. 

Nessa mesma ótica, Kardec e Nascif (2012) afirmam que a manutenção exerce seu papel 

estratégico quando está voltada para os resultados empresariais da organização. É preciso 

manter todas as funções do equipamento disponíveis para operação, reduzindo a 

probabilidade de paradas de produção não planejadas. 

 

2.2. Conceito da metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control) 

O DMAIC é uma metodologia que integra o conjunto de aplicação do Seis Sigma e tem como 

objetivo a melhoria de processos já existentes. Sua proposta é eficaz no aumento 

da produtividade, redução de custos, melhoria em processos industriais, administrativos e 

outros (ROTONDARO, 2002). 

As fases da metodologia DMAIC buscam definir as oportunidades de melhoria, medir os 

desvios através dos dados coletados, analisar as informações obtidas, introduzir melhorias no 

processo e ter o controle do processo melhorado (ANDRIETTA; MIGUEL, 2002). 

A seguir, apresenta-se cada uma das fases. 

 Definir 

De acordo com Duarte (2011), esta fase consiste na definição do problema, devendo esta 

ser a mais específica possível do projeto. Ainda de acordo com o autor, na etapa Definir, 

http://www.citisystems.com.br/produtividade/
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os problemas prioritários devem ser selecionados para se trabalhar, de acordo com a 

formulação estratégica da empresa (onde se considera ambiente interno e externo da 

organização, ameaças e oportunidades) e os problemas crônicos provenientes da rotina da 

empresa, por isso, faz-se relevante a realização de uma avaliação histórica do problema, 

como meio de justificar se o processo deve ou não se realizado e se o quanto ele deve ser 

melhorado.  

 Medir 

Segundo Araújo (2012), a fase da medição corresponde à aplicação de ferramentas 

estatísticas para traçar o processo a ser analisado, proporcionando a construção de metas e 

resultados a serem alcançados, recomenda-se bastante atenção nesta fase, quanto mais 

tempo gastar nesta etapa, mais fácil será resolver o problema. Nesta fase do DMAIC a 

ferramenta da qualidade gráfico de Pareto é utilizada para tornar evidente e visual os 

problemas. 

 Analisar 

De acordo com Duarte (2011), a etapa de analisar apresenta-se relacionada ao problema 

prioritário, buscando encontrar as causas fundamentais que foram responsáveis pela 

detecção do problema a ser sanado nas organizações. Embasando-se nos estudos 

realizados por Araújo (2012), o conceito de análise apresentado em relação ao DMAIC, 

refere-se a partir do uso de ferramentas da qualidade para a identificação da causa da raiz 

do problema definido, evitando identificar consequências no lugar de causas. O diagrama 

de causa e efeito traz um bom resultado nesta fase, auxiliando na análise e buscando as 

causas que contribuem para o efeito indesejado do problema. 

 Melhorar 

Para que ocorram melhorias, faz-se necessário que sejam realizados projetos pilotos que 

permitem ajustes em processo para que, por meio dos resultados obtidos, possam ocorrer 

as melhorias esperadas em relação à implantação (DUARTE, 2011). Dessa maneira, 

Araújo (2012) ressalta que, é comum a utilização de ferramentas estatísticas para melhoria 

dos processos e proposição de ações para correção do problema alvo. 

 Controlar 
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Esta fase pode ser compreendida como sendo os procedimentos para garantir a 

manutenção dos resultados alcançados. Para Duarte (2011), o principal objetivo é 

controlar os processos existentes, aplicar medições com o intuito de monitorar o 

andamento dos processos e antecipar ações corretivas e de prevenção de desvios. Busca-se 

manter as melhorias por meio das modificações nos sistemas, estruturas e processos que 

se encontram implantados na organização. 

 

2.3. Ferramentas da qualidade 

As ferramentas da qualidade são procedimentos que podem ser aplicados com o objetivo de 

determinar, verificar, analisar e propor soluções para problemas que interferem no bom 

desempenho dos processos, ajudando os grupos de trabalho com métodos e técnicas para 

identificação da causa raiz, através da análise de seus dados e fatos que antecederam ao 

problema (LUCINDA, 2010). 

As folhas de verificação são tabelas ou planilhas simples usadas para facilitar a coleta e 

análise de dados. São formulários planejados, nos quais os dados coletados são preenchidos 

de forma fácil e concisa (PEINADO, GRAEML, 2007).  

Giocondo (2011) apresenta o diagrama de Pareto e afirma que através dele é possível dividir 

problemas de qualidade (falhas nas máquinas, reclamações de clientes, itens defeituosos, 

perda de produtividade, entrega fora do prazo, etc.) em classes conforme sua relevância, 

demonstrando que 80% dos problemas são provenientes de 20% das causas, permitindo assim 

a determinação da prioridade e a visualização dos diversos problemas. 

Já o Diagrama de Causa e Efeito tem como objetivo averiguar e indicar todas as causas 

possíveis de uma condição ou um problema específico. Um efeito pode ter diferentes causas 

em várias categorias, e podem ser divididas entre os 6M’s: mão de obra, material, método, 

meio ambiente, medida e máquina. (PEINADO, GRAEML, 2007). 

Peinado e Graeml (2007) afirmam que o Diagrama de Dispersão exibe o que acontece com 

uma variável quando a outra muda, para testar possíveis relações de causa e efeito. Os 
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mesmos autores defendem que o histograma tem como objetivo apresentar a distribuição dos 

dados através de um gráfico de barras indicando o número de unidades em cada categoria. 

Peinado e Graeml (2007) também afirmam que o Fluxograma tem como propósito identificar 

o caminho para um produto ou serviço com o intuito de identificar os desvios.  Possui um 

padrão dinâmico com um início, meio e fim. 

Ainda em consonância com os autores supracitados, o Gráfico de Controle auxilia na 

verificação da estabilidade de um processo e suas variações, geralmente possui os limites 

inferior e superior da variável.  

Por fim, Grimaldi e Mancuso (1994) apresentam a Matriz de priorização de GUT (Gravidade 

x Urgência x Tendência), que é uma das ferramentas utilizadas para definir prioridades diante 

de mais alternativas. 

 

3. Estudo de caso 

O presente estudo de caso foi realizado no setor de manutenção eletromecânica da área de 

lingotamento contínuo de barras da aciaria de uma empresa siderúrgica de grande porte, 

situada na região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais. Nele é apresentado como a utilização 

da metodologia DMAIC auxiliou na redução do número de intervenções de manutenção não 

planejadas. 

O alto índice de falhas nas Unidades de Extração e Desempeno motivou a equipe criar um 

grupo para a solução dos problemas que mais impactavam o processo a partir deste 

equipamento. A escolha dos equipamentos desta seção para o estudo de caso se deu em 

função do seu impacto e importância no processo produtivo da empresa estudada. 

 

3.1. Funcionamento e características das Unidades de Extração e Desempeno (UED’s) 

São elementos necessários ao processo de lingotamento, para deslocar e armazenar a barra 

falsa, controlar a velocidade da barra em lingotamento. 
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O lingotamento continuo da empresa em questão é constituído de 5 veios. A Figura 1 

representa as máquinas de extração e desempeno de 1 veio. Sendo as 2 primeiras máquinas 

responsáveis pela extração e as 3 últimas responsáveis pelo desempeno. 

 

 

Figura 1: Máquinas de extração e desempeno 

 

Fonte: Adaptado Documentos Internos da Empresa Estudada (2016) 

As unidades de extração são utilizadas para a inserção da barra falsa e remoção da barra 

lingotada. Os rolos de remoção superiores e inferiores são motorizados e providos de freio de 

contenção, para manter a barra falsa em posição antes da partida do lingotamento. 

 

3.2. Aplicação da metodologia DMAIC 

 

3.2.1. Definir 

Na fase de definição foi realizado um levantamento das falhas não planejadas dos 

equipamentos, referentes aos anos de 2014, 2015 e até o mês de junho de 2016. Foram 

coletados dados das quantidades de atuação corretiva por componente das máquinas de 
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extração e desempeno conforme o Gráfico 1. O objetivo definido foi à redução da manutenção 

não planejada nas máquinas de extração e desempeno do lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:  Paradas de emergência na área do lingotamento em 2014 – 2015 – 2016 até junho 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

Dividindo a área do lingotamento continuo em subáreas, os equipamentos que tiveram os 

maiores tempos de parada em emergência foram o crosstransfer em primeiro lugar e as 

endireitadeiras em segundo lugar.   
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Foi realizado análise de falha do alto tempo de parada do crosstransfer no ano de 2014 e 

2015. A conclusão do alto tempo de parada em emergência se deu por problemas isolados na 

esteira porta cabos e nas rodas guia, problemas estes com solução demorada devido 

dificuldade de acesso. Para evitar este alto tempo de reparo no crosstransfer, foi instalado 

uma plataforma para acesso, facilitando e agilizando as manutenções. Assim, este problema já 

foi sanado, concentrando-se os esforços nas endireitadeiras.  

3.2.2. Medir 

Com base na aplicação do Gráfico de Pareto (Gráfico 2), nas dez principais ocorrências de 

manutenção e correlacionando à quantidade de falhas com o tempo de paradas em 

emergência, verificou-se que problemas com o contador e com os freios estão entre os 20% 

das causas que são responsáveis por 80% dos problemas das máquinas.  

 

Gráfico 2: Principais ocorrências nos anos 2014/2015/2016 
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Fonte: Autores do estudo (2016) 

Como os problemas nos contadores não provocam a parada do processo, optou-se por analisar 

as falhas dos freios em função da criticidade do mesmo, pois falhas nos freios tem como 

consequência o desarme do motor do rolo da máquina que ocasiona o fechamento do veio, 

atrasando o lingotamento do aço da panela, implicando em perda de sequência do 

lingotamento, que por sua vez acarreta no aumento do custo de produção devido ao 

reprocessamento da corrida, troca de refratários do distribuidor e das válvulas submersas e 

tampão, além do aumento com gasto de energia e gás com a secagem e aquecimento do 

distribuidor, preparação e ajuste de máquina para o início do lingotamento.   

Além do exposto acima, foi aplicado a matriz GUT (Tabela 1) nas principais falhas das 

unidades de extração e desempeno.  

Tabela 1: Matriz GUT 

  PROBLEMA G U T TOTAL  

1 Contador 3 1 3 9 

2 Falha nos freios 5 5 5 125 

3 Vazamentos em painéis refrigerados 3 3 3 27 

4 Mangueiras de refrigeração 3 3 3 27 

5 Cabos de alimentação dos contadores 3 1 3 9 
 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

Desta forma, o problema nos freios obteve a maior pontuação de acordo com os impactos que 

o mesmo pode trazer ao processo.  

3.2.3. Analisar 

Durante a fase de análise das falhas no freio foi identificado que todas as ocorrências tinham 

como ação imediata a substituição do mesmo. Foi realizado um brainstorming para utilização 

do Diagrama de Causa e Efeito, mostrado na Figura 2, em busca da causa raiz. 
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Pela análise da ferramenta, foi possível observar que as causas que contribuem para a queima 

dos freios estão relacionadas com a condição de alta temperatura no local em que os mesmos 

trabalham. 

Figura 2: Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

Realizou-se um estudo para verificar a influência da temperatura nos equipamentos das 

máquinas, medindo as temperaturas das endireitadeiras de 1 a 5 do veio 1. 

Durante a análise observou que a temperatura de maior valor foi na máquina endireitadeira 1, 

motor inferior, chegando ao pico de 109,3ºC, por trabalhar virado para a câmara spray. As 

demais máquinas obtiveram valores inferiores à 80ºC, exceto a 5, canais 14 e 15, pois há 

radiação de calor da barra na saída da máquina. 
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3.2.4. Melhorar 

Durante a fase Melhorar, tendo constatado anteriormente como causa raiz à temperatura 

excessiva nas máquinas, a equipe interdisciplinar de manutenção do lingotamento contínuo 

adotou algumas medidas, conforme descritas a seguir. 

 A classe de isolação do enrolamento de “B” para “H”, ou seja, de 130ºC para 180ºC;  

 Posição de montagem de B5 para V1, com essa nova especificação a caixa de ligação 

fica oposta a câmara de spray, conforme Figuras 3a e 3b;  

Figura 3: Posição do motor 

 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

(a) (b) 
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O ventilador do sistema de ventilação forçada com hélice de plástico foi alterado para 

ferro fundido;  

 Alteração da ponte retificadora do freio de 1A para 4A (maior capacidade de carga), 

tensão reversa nos diodos zener de 400V para 800V;  

 Troca dos cabos de alimentação do freio e motor de cabo comum para cabos de alta 

temperatura (300ºC); 

 Isolamento térmico dos cabos/conduítes com espaguete de alta temperatura (800ºC).  

Verificou-se que a modificação foi satisfatória, pois reduziu a temperatura incidente da 

radiação do calor das barras no motor/freio inferior da máquina 1, proporcionando: 

 Maior durabilidade do motor, freio e ventilação forçada, com a queda da temperatura 

de trabalho;  

 Maior facilidade de manutenção, diminuindo o tempo de troca; 

 Aumento da disponibilidade do equipamento;  

 Menor intervenção de manutenção corretiva e preventiva no equipamento;  

 Maior durabilidade da ponte, já que a tensão reversa de desmagnetização da bobina 

causava a queima da mesma. 

Em complemento ao estudo apresentado na primeira máquina das unidades de extração e 

desempeno, foram realizados testes de temperatura exclusivos para os freios das máquinas, 

para que tivéssemos o valor de tensão mínimo e a temperatura que é alcançada durante o 

trabalho.  

Para a realização dos testes, foi montado o circuito elétrico conforme representado na Figura 

4, visando obter referência dos seguintes parâmetros:  

 Tensão de trabalho do freio;  

 Tensão mínima de magnetização do freio; 

 Temperatura da carcaça durante o funcionamento;  

 Corrente de trabalho; 

 Potência dissipada. 
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Em seguida foram efetuadas várias medições, como teste de tensão mínima, temperatura com 

tensão reduzida, de temperatura com tensão nominal e de corrente sem placa de frenagem, 

conforme descritos a seguir.  

a) Teste de tensão mínima: para o teste de desmagnetização da placa de frenagem, foi 

aplicada a tensão nominal da bobina de 205Vcc e alterou até atingir a tensão de 60Vcc, 

na qual o campo magnético gerado não foi suficiente para manter o freio aberto.  

b) Teste de temperatura com tensão reduzida: a bobina de freio foi alimentada com uma 

tensão de 100Vcc e ficou ligada por quatro horas, atingindo a temperatura de 41,5ºC 

(estabilizada). Os dados elétricos são: Tensão de 100Vcc, Corrente de 105,75mA e 

Potência de 10,75W  

Figura 4: Circuito de referência 

 

 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

c) Teste temperatura com tensão nominal: a bobina de freio foi alimentada com uma 

tensão de 200Vcc e ficou ligada por quatro horas, atingindo a temperatura de 84,5ºC 
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(estabilizada). Os dados elétricos são: Tensão – 200Vcc, Corrente – 185,04mA e 

Potência - 37,00W. 

d) Teste com Corrente sem placa de frenagem: retirou-se a regulagem do freio deixando a 

placa de frenagem com distância suficiente para que o campo magnético não atraia a 

placa com a tensão nominal do freio. O freio foi deixado ligado por 30min. Os dados 

elétricos são: Tensão – 200Vcc, Corrente – 223,71mA e Potência - 44,74W. 

Pela análise dos testes realizados, instalando um resistor em série com a bobina, para assim 

provocar queda na tensão aplicada e, consequentemente, a redução da potência de trabalho 

dissipada (calor gerado pelo efeito Joule). Mesmo com a bobina desregulada, o calor gerado 

por seu campo magnético não será suficiente para causar sua queima. Na figura 5 encontra-se 

o circuito proposto para o plano de ação. 

Figura 5: Circuito proposto para o plano de ação 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

Com o circuito apresentado, tem-se o freio com a tensão nominal (205vcc) e após sua 

abertura, já em funcionamento, o contato temporizado (10s) irá colocar a resistência (400Ω) 
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em série com a bobina, abaixando o valor da tensão de alimentação da bobina, porém, sendo 

suficiente para manter o freio aberto com baixa potência. Dessa forma, ocorrerá menor 

dissipação de calor, proporcionando menor temperatura de trabalho e aumentando assim a 

durabilidade dos freios.  

 

3.2.5. Controlar 

Para assegurar que a melhoria seja garantida, foi multiplicado as informações da alteração do 

circuito para toda equipe de manutenção corretiva e feita às modificações no diagrama 

elétrico, mantendo-o padronizado. Foi também substituído todos desenhos elétricos antigos 

pelos novos com “as built” e padronizado os códigos com as novas especificações do motor, 

freio, ventilador e cabos. Criou-se também uma rotina de revisões periódicas a fim de 

monitorar o desempenho das modificações realizadas.  

 

4. Resultados 

No Gráfico 3 são apresentados os dados do consumo de freio acumulado, mostrando a 

eficácia da implantação da modificação. Nota-se que houve a redução do número de 

intervenções em emergência nos freios das endireitadeiras nas 35 máquinas das UED`s dos 5 

veios do lingotamento contínuo, aumentando também a confiabilidade do equipamento e a 

disponibilidade para operação. 

Gráfico 3: Redução do consumo de freio 
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Fonte: Autores do estudo (2016) 

Comparando junho de 2014 (antes das mudanças) com junho de 2016 (após as mudanças), 

houve uma redução de 70% nas falhas e consumo de freio. Ressalta-se que no ano de 2015, de 

junho a agosto, o consumo de freio se manteve constante, neste período não houve produção 

(os funcionários estavam em processo de lay-off). 

No Gráfico 4 está representada a redução do número de horas em paradas de emergência para 

intervenções nas máquinas endireitadeiras pela manutenção corretiva. A modificação no 

circuito elétrico dos freios juntamente com transferência da ponte retificadora da máquina 

para dentro do painel na sala elétrica contribuiu para redução no indicador MTTR (tempo 

médio de reparo) e aumentou o MTBF (tempo médio entre falhas) com a melhoria do 

equipamento. 

Foi observado também um aumento significativo dos índices de disponibilidade física das 

unidades de extração e desempeno de barras, e a redução do índice de falhas das máquinas. 

 

Gráfico 4: Horas de parada de emergência em 2014 - 2015 - 2016 até junho 
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Fonte: Autores do estudo (2016) 

Junto com objetivo principal da redução de horas em parada de emergência nas máquinas 

endireitadeiras, alcançado com a melhoria do funcionamento dos freios e alteração da posição 

do motor das primeiras máquinas dos 5 veios, evitando sua substituição por queima, 

conseguiu-se também uma redução no custo com peças sobressalentes, conforme apresentado 

na Tabela 2: 

 

 

Tabela 2: Verificação de dados 

Consumo Freio UED's 

  Qtd Custo 

2014 58  R$90.510,16  

2015 48  R$74.904,96  
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jun/16 9  R$14.044,68  

Valor 

unitário: 

R$1560,52 

 

 

Fonte: Autores do estudo (2016) 

 

4. Conclusão 

A baixa confiabilidade e disponibilidade física das máquinas de extração e desempeno do 

lingotamento contínuo de uma empresa siderúrgica na região do Alto Paraopeba/MG motivou 

a equipe eletromecânica mantenedora a desenvolver um trabalho visando a melhoria do 

desempenho do equipamento. Essa situação era provocada por falhas de manutenção, 

evidenciadas através do levantamento das atuações corretivas não planejadas e o tempo de 

parada em emergência nas endireitadeiras. 

A aplicação da metodologia DMAIC com a utilização das ferramentas da qualidade mostrou-

se essencial para o alcance do objetivo de reduzir as intervenções de manutenção não 

planejadas nas máquinas de extração e desempeno. 

Confirmou-se a importância e vantagens da aplicação da uma metodologia estruturada para 

solução de problemas no setor de manutenção envolvendo uma equipe interdisciplinar, pois 

através da metodologia foi possível realizar um trabalho com a identificação clara do 

problema, organização da equipe, coleta, análise e interpretação dos dados. Foi possível 

através da correta utilização do DMAIC obter aumento significativo dos índices de 

disponibilidade das unidades de extração e desempeno de barras com a redução das falhas das 

máquinas ocasionadas pelo freio e diminuição dos custos de manutenção. 

Por todos os aspectos observados, a metodologia aplicada resultou em ganhos positivos para o 

setor de manutenção do lingotamento contínuo, contribuindo com a empresa siderúrgica em 

relação ao custo de produção, aumento da produtividade e prazo de entrega. 

Em relação às ferramentas da qualidade, compreendeu-se que se trata de procedimentos que 

podem ser aplicados com a intenção de facilitar a solução de problemas. A utilização destas 

ferramentas junto com aplicação do DMAIC possibilitou percorrer um caminho lógico e 

gradativo para identificar e solucionar problemas, utilizando em cada fase ferramentas 
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apropriadas com objetivo de determinar, verificar, analisar e propor soluções para os 

problemas que interferiam no bom desempenho das máquinas de extração e desempeno, 

auxiliando o grupo de trabalho com métodos e técnicas para identificação da causa raiz. 
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