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1. Título 

Melhorias Ambientais da Fundição através da Implantação de Projetos Lean Six Sigma 

2. Introdução 

 

A Votorantim Metais - CBA, empresa do grupo Votorantim, dedica-se à produção e 

metalurgia do Alumínio e suas ligas para diversos segmentos da indústria, tais como: 

transportes, bens de consumo, embalagens, e construção civil. 

A Unidade de Alumínio, SP, é uma das únicas plantas do mundo a atuar de forma 

integrada na produção de alumínio, pois atua desde o processamento do minério de bauxita, 

para a obtenção do óxido de alumínio (Refinaria de Alumina), passando pela fabricação de 

alumínio primário através do processo de redução eletrolítica (Salas Fornos), fabricação de 

produtos fundidos (Fundição) como lingotes, tarugos, vergalhões, chapas e placas até a 

produção de produtos transformados (Transformação Plástica) como folhas e perfis naturais, 

anodizados ou pintados. A Figura 1 ilustra, de maneira esquemática, os processos e 

produtos da empresa. 

Atualmente a Votorantim Metais - CBA pode ser considerada a maior unidade 

produtora de Alumínio primário no Brasil, sendo parte integrante dos resultados obtidos pelo 

segmento que, apesar das reduções de produção, confirmam o Brasil como oitavo produtor 

mundial do metal, com uma produção nacional de 962 mil toneladas de alumínio primário no 

ano de 2014 segundo a ABAL (Associação Brasileira de Alumínio). 
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Figura 1 – Ilustração esquemática de processos e produtos associados à fabricação 

do alumínio da Votorantim Metais – CBA. 

 

Para manter e consolidar sua posição no mercado, constantemente são realizadas 

melhorias técnicas dos processos. Dentre estas, encontram-se grandes projetos que, por 

meio de processos mais eficazes, diminuem o consumo energético, consumo de água e 

recursos naturais, geração de resíduos, emissões atmosféricas entre outros impactos 

socioambientais – assim, além de aumentarem a produtividade, levam em conta os 

princípios de Sustentabilidade. Dessa forma, são capazes de conciliar o desenvolvimento 

econômico com preservação ambiental e qualidade de vida dos empregados e das 

comunidades. 
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 Para aplicar esses projetos de maneira eficaz, garantindo melhorias de desempenho 

através da eliminação do desperdício e das causas de defeitos nos processos, a Votorantim 

Metais – CBA atua fortemente na aplicação da metodologia Lean Six Sigma. Essa 

metodologia de desenvolvimento de projetos, mundialmente reconhecida, consiste na 

aplicação de técnicas claras de como definir o problema a ser trabalhado, mensurá-lo e 

analisá-lo de forma a identificar as causas-raiz dos defeitos e das oportunidades de 

melhoria, implementar ações embasadas (análise de dados, estatística, pilotos, etc.) que 

possam ser padronizadas e controladas para evitar desvios.  

Para garantir que a metodologia é aplicada existem certificações que reconhecem os 

líderes dos projetos como especialistas. Para poder atuar com projetos Lean Six Sigma os 

especialistas precisam passar pela formação Green Belt e para projetos mais complexos, 

pela formação de Black Belt. A empresa vem treinando em média 25 pessoas por ano 

nessas metodologias, sendo que atualmente, cerca de 200 empregados já foram formados 

como Green Belt e Black Belt.  

No ultimo ano, o retorno financeiro médio anualizado por projeto Lean Six Sigma da 

Votorantim Metais - CBA foi de um milhão de reais. Esses projetos são vinculados as 

principais estratégias e metas da organização, sendo que os principais direcionamentos de 

2014 foram para redução de custos fixos e variáveis, estabilidade operacional e melhoria de 

aspectos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

A área da Fundição, responsável por fabricar produtos fundidos como lingotes, 

tarugos, placas e rolos caster a partir de alumínio líquido (proveniente do metal primário e de 

sucata fundida), no ano de 2014, focou o desenvolvimento de projetos Lean Six Sigma para 

melhorar o desempenho ambiental do setor. Para tanto, dois especialistas foram formados 

como Green Belt e tiveram o desafio de desenvolver projetos que focassem nos principais 

aspectos ambientais da área, o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. 

Após análise de dados foi determinado que o enfoque fosse na redução de consumo de gás 

natural, principal recurso natural utilizado no processo da área, e na redução da geração da 

escória de alumínio, resíduo gerado em maior volume na Fundição. Esses indicadores estão 

mapeados no Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais da Fundição, chamado 

internamente de Planilha de Avaliação de Risco, e são verificados anualmente pela auditoria 

da ISO 14.001. 

 O gás natural é usado nos queimadores dos fornos de fusão e de espera de alumínio 

como fonte de energia térmica para fundir sucata e aquecer o metal líquido. Além de ser um 

recurso natural proveniente de fontes fósseis, a queima desse combustível gera gases (CO2, 
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CO, NOx e SOx) que são liberados na atmosfera devido às reações de combustão (Ex.: CH4 

+ 2O2 → CO2 + 2H2O). Esses gases precisam ser monitorados nas chaminés para garantir o 

cumprimento dos padrões de qualidade do ar. Além disso, o consumo de gás natural é 

mapeado no Inventário de Gases de Efeito Estufa da unidade (VM-CBA), que é realizado 

pela Votorantim Industrial (VID) e auditado anualmente pela PWC. 

O consumo de gás natural, além de causar maiores impactos ambientais, representa 

um considerável gasto financeiro para a empresa, pois esse é um dos principais insumos da 

fábrica. Os custos associados ao consumo de gás natural na Fundição em 2013 somaram 

mais de 36 milhões de reais, um dos maiores custos variáveis do departamento. A redução 

do consumo também representa um aumento da eficiência energética da fábrica. 

A escória, também conhecida como borra de alumínio, representa o alumínio que 

oxidou nos processos que envolvem aquecimento. Muitas vezes, esse resíduo também 

engloba impurezas que estavam presentes no forno ou mesmo metal líquido que foi 

arrastado com o alumínio oxidado no processo de limpeza dos fornos. Ela é o resíduo mais 

significativo da Fundição e um dos principais da unidade, representando 14,5% do total de 

resíduos gerados na fábrica. Antes do início do projeto, o volume de escória gerada era de 

860 toneladas por mês.  

Esse resíduo é comercializado com empresas capazes de reaproveitar o conteúdo 

metálico do material, por meio de fusão em fornos rotativos, e transformar o restante do 

material em sais fundentes para outros processos metalúrgicos. Todas as empresas que 

recebem esse resíduo passam por auditorias periódicas da área de Meio Ambiente da 

Votorantim Metais - CBA para garantir que cumprem a legislação e que possuem um 

sistema de gestão ambiental.  

Apesar do destino adequado, a geração da escória representa ineficiência do 

processo e desperdícios de produção. A redução dessa geração, além de impactar no 

rendimento do processo, reduz significativamente os impactos ambientais causados para 

produzir o alumínio. Além disso, a geração de escória demanda consumo de combustíveis 

para movimentação de empilhadeiras, compra de caçambas para armazenamento e espaço 

físico coberto para que ocorra seu resfriamento antes da destinação, evitando assim que 

ocorram reações químicas capazes de gerar gases de amônia, devido ao contato desse 

resíduo aquecido com umidade. 

A Fundição é dividida em nove subáreas devido aos tipos de produto gerados e à 

localização das plantas. Essas áreas são: Fusão I e Fusão II (fusão de sucata de alumínio), 

Lingoteira I e II (produção de lingotes), Properzi (produção de vergalhões), Placas (produção 
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de placas para fabricação de chapas), Casters 1/6 e Casters 7/12 (produção de rolos caster 

para fabricação de folhas e chapas) e Wagstaff (produção de tarugos). O desenvolvimento 

dos projetos Lean Six Sigma foi direcionado para as principais subáreas de impacto da 

Fundição. Dessa forma, o enfoque para redução do consumo de gás natural ocorreu no 

Caster VII a XII, enquanto os esforços para a redução de geração de escória foram 

direcionados na Fusão I. 

3. Objetivos e Justificativa do Projeto 

O principal objetivo foi de melhorar os principais indicadores ambientais da área da 

Fundição que se resumem ao consumo de gás natural e à geração de escória. Esses 

indicadores, além de representar um alto custo e ineficiência dos processos da Fundição, 

representam grande potencial de ganho em eficiência energética, redução de consumo de 

recursos naturais, emissões atmosféricas e redução na geração de resíduos. 
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4. Descrição do Projeto 

4.1. Redução no Consumo de Gás Natural 

O projeto foi desenvolvido na área dos Casters 7/12, abrangendo os 12 fornos de 

espera de 40t de capacidade e com queimadores a base de gás natural. Empregou-se, na 

execução do trabalho, a metodologia Lean Six Sigma, sendo que o primeiro passo consistiu 

em determinar que o indicador seria o consumo específico de gás natural, em m³/t, com uma 

frequência de acompanhamento diária. Na sequência, construiu-se uma base de dados 

contendo os consumos diários durante todo o ano de 2013. A Figura 2 mostra que, nesse 

período, o consumo médio dos fornos foi de 126,35 m³/t apresentando, ainda, uma elevada 

variabilidade. Havia, portanto, a real necessidade de se desenvolver um trabalho de redução 

do consumo de gás natural e de estabilização operacional dos fornos. 

 

 

Figura 2 – Consumo específico (m³/t) no período de 2013, antes do projeto. A linha 

verde representa a média e as linhas vermelhas o intervalo de variação. 

 

Conduziu-se, na sequência, um estudo estatístico de processo conforme evidenciado 

na Figura 3. Determinou-se, com isso, que a meta do projeto seria alcançar o primeiro quartil 

do processo, ou seja, reduzir o consumo específico de gás natural dos Casters 7/12 de 

126,35 m³/t para 100,51 m³/t em, no máximo, 6 meses.  
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Figura 3 – Estudo estatístico do processo para determinação da meta 

 

Com o indicador e a meta já estabelecidos, a próxima etapa consistiu no cálculo do 

ganho potencial do projeto, no caso do cumprimento da meta proposta. Considerou-se, para 

tal, o gás natural com um preço de 1,04 reais/m³ e um cenário de produção de caster 7/12 

de 189 t/dia. Nesse caso, a redução do consumo ocasionaria uma economia de gás natural 

da ordem de 1.853.953,77 reais/ano, valor aprovado pela área de gestão econômica da 

fábrica. 

Associando-se a isso o elevado impacto ambiental, o tema do trabalho foi aprovado e 

inserido como meta estratégica do departamento de fundição para o ano de 2014. Na 

sequência, foi elaborado e assinado um contrato de trabalho contendo o escopo, a equipe, a 

meta e o prazo do projeto.  

Com o contrato estabelecido, a equipe do trabalho se reuniu diversas vezes para 

mapear todas as etapas do processo e, por meio de um brainstorming, levantar as variáveis 

de operação e manutenção que poderiam causar um elevado consumo específico de gás 

natural. Foram listadas, por meio dessas discussões, 66 possíveis causas. Cada membro da 

equipe atribuiu notas para cada uma dessas causas, julgando em uma escala de 0 a 10 a 

correlação com o consumo de gás natural de modo a descartar-se as causas com menores 

pontuações. O objetivo dessa priorização consistia em separar as variáveis em 2 principais 

grupos, um abrangendo aquelas que poderiam ser solucionadas com ações de ver e agir e 

outro contendo as que requeriam ações mais robustas, porém com alto impacto no consumo 
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específico de gás natural. Com base nesse estudo, determinou-se uma série de ações para 

redução do consumo. As principais ações serão comentadas na sequência. 

A primeira ação mapeada estava relacionada à instalação de bicas de carregamento 

de metal líquido. O metal primário, transportado em panelões, era carregado nos fornos por 

meio da abertura da porta frontal dos fornos, em um processo no qual o calor e o gás natural 

escapavam para a atmosfera, ocasionando não só um elevado desperdício de gás bem 

como uma queda acentuada da temperatura do interior dos fornos. Dessa maneira, após o 

carregamento, era necessário recuperar a energia térmica perdida, operando-se, para isso, 

com 100% de vazão de gás nos queimadores de modo a aumentar o consumo de gás. 

 

Figura 4 – Carregamento de metal líquido nos fornos 

 

A ação proposta foi desenvolver uma nova bica de carregamento que eliminasse a 

necessidade de se abrir a porta do forno durante o carregamento de metal líquido. A bica 

precisaria, ainda, ter inclinação que garantisse o menor volume possível de metal aderido. O 

projeto da bica está evidenciado na Figura 5. Essas bicas seriam instaladas na lateral dos 

fornos e receberiam o metal direcionando-o para o interior dos fornos sem a necessidade de 

se abrir as portas. Foram confeccionadas duas bicas para teste conforme padrão mostrado 

na Figura 6. As bicas foram instaladas na lateral de dois fornos e o carregamento passou a 

ser realizado com a porta do forno fechada conforme procedimento mostrado na Figura 7. 
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Figura 5 – Projeto da bica de carregamento de metal líquido 

 

 

 

(a)       (b) 

Figura 6 – Bica de carregamento de metal líquido 

 

 

Figura 7 – Novo procedimento de carregamento de metal líquido 



Tel 55 11 4715 5800 

Votorantim Metais 
Rua Moraes do Rego 347 
18125 000 | Alumínio SP 

www.vmetais.com.br 

 

Melhorias Ambientais da Fundição através da Implantação  de Projetos  Lean Six Sigma 
11 

 

Foi monitorado o consumo específico de gás natural nos dois fornos usados para o 

teste. Após análise de dados foi possível constatar uma redução de 22% (de 2.083 m³/dia 

para 1.618 m³/dia) para um dos fornos e de 10,5% (de 1.912 m³/dia para 1.711 m³/dia) para 

o outro forno, conforme evidenciado na Figura 8. 

 

(a)

(b) 

Figura 8 – Redução de 22% e 10,5% no consumo específico de gás natural (m³/t) nos fornos 

40.1 (a) e 40.2 (b) após a instalação das novas bicas de carregamento. 

 

 Essa ação apresentou, portanto, um elevado impacto e foi estendida para todos os 

12 fornos da área de Casters 7/12. 

A segunda ação foi relacionada à regulagem dos queimadores dos fornos. A pressão 

de ar/gás na mistura deve ser ajustada de modo que não haja excesso de ar superior a 5%, 

garantindo a queima completa do gás natural e a eficiência térmica dos fornos. Desse modo, 

entende-se por queimadores regulados aqueles que alcançam rapidamente a temperatura 

desejada, mantendo-a estável por longos períodos de tempo. Queimadores com excesso de 

ar superior a 5% provocam apagamento da chama e, por consequência, menor eficiência 

térmica do forno e maior consumo de gás. Já queimadores com excesso de gás provocam 

desperdícios. Além disso, queimadores desregulados podem ocasionar incidência direta de 
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chama na sucata, aumentando a oxidação do banho e a formação de escória que, por ser 

refratrária, dificulta o aquecimento do metal líquido desencadeando um maior consumo de 

gás. 

Essas condições não devem ocorrer e, para isso, as pressões de ar e de gás dos 

queimadores de todos os fornos foram reguladas para os valores padrão: 760 mmCA para o 

servomotor em 100%, 190 mmCA para o servo em 20% e 35 mmCA para o servo em 0%. A 

regulagem se deu por meio de uma equipe focada unicamente nesse serviço, com duração 

de um mês.  

Foi realizada, ainda, limpeza geral dos queimadores e das linhas de ar e de gás e 

removidos os jumps que forçavam a operação dos queimadores em 100%, com desperdício 

de gás. Além disso, implementou-se a rotina de inspeção do aspecto das chamas de todos 

os queimadores para identificar possíveis excessos de gás.  

 

 

(a)     (b) 

Figura 9 – (a) Regulagem dos queimadores e (b) Inspeção do aspecto da chama 

para identificar possível excesso de gás 

 

Monitorou-se o consumo específico de gás natural antes e depois do primeiro forno 

cujos queimadores foram regulados, verificando-se uma redução do consumo de gás natural 

de 1.761 m³/dia para 1.253 m³/dia, ou seja, de 28%. Com base nesse resultado, replicou-se 

essa ação para os demais fornos da área e estabeleceu-se, ainda, uma rotina quinzenal de 

medição das pressões de ar e de gás dos fornos. Além disso, para garantir um controle 

preciso da temperatura do metal, isento da interferência da camada de escória, foram 

instalados nas biqueiras dos fornos termopares, instrumentos de medição de temperatura. 
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Figura 10 – Instalação de termopares de biqueira adequados (Tipo K) 

 

 

Estudou-se, ainda, a qualidade das ante-ligas usadas para correção dos fornos. Foi 

observado que a ante-liga de manganês apresentava elevada densidade e reduzida área 

superficial, o que prejudicava a cinética de solubilização do material no metal líquido dos 

fornos de modo a exigir uma maior temperatura de trabalho (de 880 a 900 °C) ocasionando 

um maior consumo de gás. A Figura 11 mostra o teste no qual ante-ligas de 2 fornecedores 

diferentes foram soltas de uma altura de 1m, evidenciando a compactação do material que 

estava sendo usado. Com base nisso, decidiu-se migrar de material. 

 

Figura 11 – Ante-ligas de manganês 

  

Por fim, toda a operação foi treinada nas melhores práticas de operação de fornos, 

envolvendo a preparação de carga fria, o carregamento de sucata leve no lastro do forno 

sendo abafada por sucata pesada, o carregamento de modo que a sucata não seja atingida 
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pela chama dos queimadores, a importância da homogeneização e da limpeza da camada 

de escória, etc. 

 

 

4.2. Redução na Geração de Escória 

Para implementar a metodologia Lean Six Sigma a fim de reduzir a geração de 

escória, foi mapeado que o projeto deveria ser implementado na área da Fusão I. Isso foi 

definido porque, apesar da escória ser gerada em todos os fornos da Fundição que somam 

48, somente na área da Fusão I, que possui 4 fornos, era gerado 30% do volume total de 

escória.  

A maioria dos fornos da Fundição opera com grande quantidade de metal líquido e 

um volume muito pequeno de sucata, enquanto os fornos das áreas de Fusão operam 

praticamente apenas com sucata. A utilização da sucata é uma das principais causas 

associadas à geração de escória por três principais motivos: sucata que não fundiu 

totalmente, oxidação da sucata no forno e impurezas provenientes da sucata que acabam 

queimando no forno. Somando a estas causas o carreamento de alumínio líquido dos 

processos de limpeza dos fornos, são quatro os principais motivos da geração de escória. 

 

 

Figura 12 – Principais motivos da geração de escória 

 

Grande parte dos motivos da geração de escória são relacionadas à qualidade da 

sucata (composição da liga, forma, densidade, quantidade de impurezas entre outros), que 

muda conforme as condições de mercado. Dessa forma, para garantir que as ações do 

projeto seriam significativas, independente do tipo de sucata, ou seja, seriam vinculadas a 

processos, durante todo o período do projeto (junho a novembro de 2014) foram garantidas 

composições de sucata similares. Para composições diferentes, a porcentagem de geração 

de escória pode aumentar, porém, um processo mais eficiente garante que essa geração é 

menor do que seria com um processo desordenado. 
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O processo da Fusão I ocorre por batelada e consiste no carregamento de sucata 

nos fornos, aquecimento do metal por meio de queimadores, fusão do metal, 

homogeneização do material dentro do forno, limpeza do forno para remoção da escória e 

descarregamento do metal líquido do forno para ser encaminhado à outra área da Fundição.  

 

 

           (a)     (b)    (c) 

Figura 13 - Fotos do processo da Fusão, sendo (a) sucata de alumínio que é 

carregada nos fornos; (b) processo de limpeza dos fornos feito com um rodo para puxar a 

escória em caçambas específicas; e (c) escória removida que passa por resfriamento antes 

de ser destinada. 

 

Para desenvolver o projeto utilizando a metodologia Lean Six Sigma, a cada limpeza 

dos fornos passou-se a se fazer a pesagem de escória gerada e foi criado um indicador de 

porcentagem de escória gerada por volume de material carregado no forno. Com os dados 

adquiridos num período de 40 dias, foi feito a análise estatística para determinação da meta: 

reduzir a porcentagem de geração de escória por carregamento de 5,86% para 4,39%, ou 

seja, reduzir em um quarto o indicador. 
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Figura 14 – Análise estatística utilizada para determinação da meta 

 

Após a definição da meta, foi feito uma estimativa do possível retorno financeiro que 

seria adquirido com o projeto caso a meta fosse cumprida, devido ao aumento da 

disponibilidade de metal líquido. Os cálculos foram feitos com base no valor de 

comercialização de lingote no período do projeto, considerando uma redução de 65 

toneladas de escória por mês que se tornariam metal líquido disponível para os próximos 

processos. Dessa forma, o valor estimado foi de R$380 mil por mês, R$4,5 milhões no ano. 

Associando-se isso ao elevado impacto ambiental, o tema do trabalho foi aprovado e 

inserido como meta estratégica do departamento para o ano de 2014. Na sequência, foi 

elaborado e assinado um contrato de trabalho contendo o escopo, a equipe, a meta e o 

prazo do projeto, que seria até dezembro do mesmo ano.  

Com o contrato estabelecido, a equipe do trabalho se reuniu diversas vezes para 

mapear o processo. Foram feitas reuniões de braimstorm com a equipe da operação para 

determinar quais eram todas as causas possíveis de geração de escória, sendo que foram 

determinadas 23 causas. Para cada uma das causas foram feitas análises de frequência, 

impacto na geração de escória e verificação do esforço que seria empregado para 

solucioná-la. Assim, foram definidas 9 causas que seriam levadas a diante, sendo que para 

3 delas existiam ações claras e simples de serem implementadas, chamadas de ações de 

ver e agir, já para outras 6 seriam necessárias análises mais aprofundadas. 
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A primeira ação de ver e agir foi relacionada à melhor separação de sucata leve e 

pesada nas baías de armazenamento próximas aos fornos e no galpão anexo de 

recebimento de sucata, para garantir disponibilidade de todos os tipos de sucata para um 

carregamento misto. Isso é importante, pois a ordem de carregamento nos fornos influencia 

fortemente na geração de escória, já que a sucata leve deve ficar embaixo para ser 

mergulhada no metal líquido acumulado no fundo do forno, se este tipo de sucata fica em 

cima, em frente aos queimadores, acaba atingindo temperaturas elevadas em pouco tempo, 

levando a oxidação da sucata antes de sua efetiva fusão. 

 

 

Figura 15 – Esquema ideal de carregamento dos fornos por tipo de sucata 

 

  

(a)     (b) 

Figura 16 – (a) Processo de adequação do galpão anexo de sucata e (b) galpão 

organizado por tipos de sucata. 
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Outra ação de ver e agir foi definir que a operação deveria solicitar a sucata à equipe 

do galpão de maneira mais específica, ou seja, além de solicitar por liga, descrever qual o 

tipo de sucata é mais necessária para manter as baías de armazenamento com sucatas 

variadas. 

A ultima ação de ver e agir foi associada a revisão dos procedimentos de retirada de 

escória. Antes o forno era homogeneizado apenas uma vez durante o processo de fusão e 

muitas vezes e etapa era omitida. A partir do projeto foi determinada que a homogeneização 

deveria ocorrer pelo menos 3 vezes para garantir que toda sucata seria totalmente fundida 

antes da limpeza do forno. Além disso, durante essa limpeza, os operadores passaram a 

sempre deixar a escória escorrer um período na porta do forno para arrastar menos metal. 

Todos esses procedimentos não influenciaram na composição e qualidade do metal. 

Quanto às seis causas mapeadas que demandavam de análise, três delas 

envolveram testes com análises estatísticas enquanto outras três demandaram um estudo 

da causa raiz para implementação de ações. 

A primeira causa mapeada é relacionada ao tempo total de fusão, estimado como o 

tempo que leva desde o carregamento dos fornos até a sua limpeza. Para tanto, esse tempo 

passou a ser monitorado e foi comprovado que quanto maior o tempo antes da retirada de 

escória, maior a quantidade de material retirado do forno. Isso foi relacionado à limpeza 

ocorrer muito tempo após toda fusão do metal e, assim, passou-se a limpar o forno sempre 

quando este ainda estava quente, logo após toda sucata fundir, pois caso se passasse 

muito tempo, a viscosidade do metal líquido aumentava, levando mais metal a ser arrastado 

durante a retirada da escória. 

A segunda ação foi relacionada ao baixo rendimento de sucatas muito leves no 

forno. Nesse caso a análise estatística comprovou que quanto maior a porcentagem de 

sucata leve no forno, maior era a quantidade de escória retirada. Isso ocorrer porque os 

fornos de tipo estacionário possuem baixo rendimento para sucatas leves, levando a sua 

oxidação. Para resolver esse problema foram feitos testes utilizando metal líquido primário 

com esse tipo de sucata, além da mescla com sucatas pesadas. Dessa forma, foram 

estipulados porcentagens adequadas da mistura desses tipos de sucata para obter melhor 

rendimento. 

A última ação que demandou análises estatísticas foi relacionada ao tempo de 

carregamento dos fornos. Esse tempo passou a ser monitorado e após duas semanas foi 

possível verificar a correlação com o aumento da geração de escória devido elevados 

tempos de carregamento. Isso é devido a perca de eficiência no forno pelo tempo que o 
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mesmo precisa ficar aberto para carregamento. Para tanto, todas as cargas de sucata 

passaram a ser previamente preparadas para diminuir o carregamento para no máximo 25 

minutos.  Essa ação também influencia na economia de gás natural desses fornos da 

mesma maneira que ocorre nos fornos do Caster 7/12. 

Quanto às outras causas mapeadas, foram feitas árvores de causas para determinar 

quais eram as causas raízes desses problemas e como as ações poderiam ser efetivas. A 

primeira delas era associada às impurezas que chegam na escória, como madeira, plástico 

de embalagem, bags, fitas de amarração entre outros materiais. Esses materiais eram 

carregados no forno em conjunto com a sucata Após a análise foi verificado que parte do 

problema poderia ser resolvido com a orientação dos clientes que trazem suas sucatas para 

a Votorantim Metais - CBA e o restante, se fossem direcionados empregados para fazer 

remoção de embalagens do material de devolução do Centro de Distribuição (CD). 

 

 

Figura 17 – Árvore de causas sobre as impurezas que chegam na sucata,  

ocasionando geração de escória. 

 

A segunda dessas causas era relacionada à regulagem dos queimadores. Se o 

queimador não esta regulado a chama pode ficar diretamente na sucata levando à oxidação, 

além disso a eficiência do forno pode cair levando a sucatas que mesmo depois de muito 

tempo não fundem completamente. A árvore de causas determinou que as falhas nos 

queimadores demoravam a ser identificadas e corrigidas, além disso, não existia uma 

posição padrão e uma inspeção dos mesmos. Para tanto, a ações foram direcionada a 

maior intervenção da manutenção nas regulagens e a instalação de sensores para diminuir 

o tempo para atuação nas falhas. 
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Figura 18 - Árvore de causas sobre a regulagem dos queimadores 

 

A ultima causa mapeada foi com relação ao arraste de metal no processo de retirada 

da escória. Nesse caso foi verificado que as causas básicas estavam relacionadas a 

descumprimento de procedimentos e também à própria ferramenta utilizada para limpeza, 

um rodo de aço de base lisa com uma haste acoplada a uma empilhadeira. Para eliminar os 

problemas relacionados a procedimentos, foram feitos treinamentos com a operação e 

criados alertas que foram impressos e disponibilizados nos locais de acesso a operação 

para que não esquecessem dos procedimentos.  

Para adequação do rodo, foi criado um novo modelo que conteria orifícios para 

permitir a passagem de metal. A empresa Engecomp, responsável pela montagem dos 

rodos, auxiliou a equipe para elaboração dos desenhos e a adaptação para teste foi feita 

pela filial de usinagem da Votorantim Metais, localizada em Sorocaba. Para garantir a 

efetividade dessa ação foi feita uma análise previa de rendimento dessa escória (quantidade 

de alumínio removida) nos fornos rotativos das empresas que recebem a mesma. Após a 

alteração do rodo a análise foi refeita e indicou uma redução de 18% no rendimento de 

alumínio na escória. 
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Figura 19 - Árvore de causas sobre a regulagem dos queimadores 

 

 

Figura 20 – Modelo dos rodos de limpeza 

 

Figura 21 – Novo modelo de rodo de limpeza 
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Para concluir o projeto e garantir que os ganhos seriam perpetuados. O 

procedimento operacional da área foi atualizado e toda a operação foi treinada. Além disso, 

o indicador passou a ser controlado pelo sistema de gestão da fábrica mensalmente. 

5. Resultados Obtidos 

A implementação das ações mapeadas pelo Lean Six Sigma para redução do consumo 

gás natural ocasionou em uma redução de 22% no consumo específico de gás natural dos 

Casters 7/12, de 126,35 m³/t para 98,7 m³/t, além da estabilização do processo operacional 

dos fornos e da disseminação das boas práticas operacionais. Dessa maneira a redução foi 

superior à meta estipulada de 100,51 m³/t, demonstrando o potencial das ações tomadas. O 

investimento para atingir os resultados foi de 28 mil reais, associado a instalação das novas 

bicas, sendo que a economia gerada foi de 1,6 milhões de reais no ano de 2014. 

 Devido a significância do resultado obtido, parte dessas ações já estão sendo replicadas 

para outras áreas da Fundição e podem ser replicáveis a diversos processos metalúrgicos 

que lidam com fornos de aquecimento a base de gás natural. 

 

Figura 22 – Evolução do consumo específico de gás natural (m³/t) de 2013 a 2014 

antes, durante e depois o desenvolvimento do projeto. A linha verde representa a média e 

as linhas vermelhas o intervalo de variação. 

 

 Além disso, o projeto Lean Six Sigma de redução no consumo de gás natural foi 

apresentado à diretoria da Votorantim Metais – CBA e foi reconhecido como um dos 

melhores desenvolvidos no ano de 2014. Para divulgar o trabalho internamente, o mesmo 

teve uma matéria impressa no Jornal da fábrica (Jornal Entrenós). O trabalho também foi 

destaque na auditoria de manutenção da ISO 14.001 e na auditoria da Votorantim Metais de 

Riscos Críticos Ambientais realizada em 2014. 
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 Quanto ao projeto de redução na geração de escória focado na área de Fusão I da 

Fundição, as ações implementadas a partir de agosto de 2014 levaram a uma redução no 

indicador de 5,86% de escória por carregamento de forno para 3,61%, ou seja, também 

abaixo da meta, que era de 4,19%. Financeiramente isso representou um ganho de 2,63 

milhões de reais em 2014, considerando somente o período após implementação de ações 

e não houveram custos de implementação. O ganho anualizado representa um ganho de 5,5 

milhões de reais em alumínio disponibilizado para venda. Além disso, cerca de 90 toneladas 

de escória por mês deixaram de ser geradas como resíduo, impactando fortemente no 

desempenho ambiental do setor. 

 

 

Figura 23 – Evolução da porcentagem de geração de escória por carregamento de 

julho de 104 a janeiro de 2015, antes, durante e depois o desenvolvimento do projeto. A 

linha intermediária representa a meta do projeto, as linhas verdes as médias por período e 

as linhas vermelhas o intervalo de variação. 

 

Grande partes das ações implementadas para reduzir a geração de escória foram 

replicadas para a Metalex, empresa do grupo Votorantim, localizada em São Paulo. Além 

disso, parte das ações também foram implementadas para outras áreas da Fundição e 

podem ser replicadas para outras metalúrgicas que enfrentam questões similares. 

Esse projeto também foi apresentado à diretoria da Votorantim Metais - CBA e foi um 

dos dois escolhidos da unidade para ser apresentado às outras diretorias da Votorantim 

Metais em conjunto com o presidente do grupo. Para divulgá-lo internamente também foi 

utilizado o jornal de veiculação interna. 
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Ambos os projetos serviram de exemplo para área de Fundição e para a Votorantim 

Metais de como os processos podem ser melhorados a partir dos indicadores de 

desempenho ambiental. 
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6. Anexos 

Anexo 1- Divulgação da redução de consumo de gás natural no Jornal interno da Unidade. 
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Anexo 2- Divulgação da redução de geração de escória no Jornal interno da Unidade. 
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7. Declaração de Concordância 

   

7.1. Dados cadastrais 

Empresa: Votorantim Metais - Companhia Brasileira de Alumínio 

Data de inscrição: 15/04/2015 

Ramo de atividade: Metalurgia do Alumínio e suas Ligas 

Categoria: Grande Porte 

Endereço: Rua Moraes do Rego, 347, Bairro Industrial , Alumínio-SP 

Telefone: 11- 4715.5800 Fax: 11- 47155800 

Home page: http://www.vmetais.com.br/pt-BR/Negocios/Aluminio 

Nº de empregados: cerca de 4.500 próprios e 1.500 terceiros 

Responsável pelas informações: (nome, cargo, telefone e e-mail) 

 Raquel Martins Montagnoli – Engenheira de Meio Ambiente Plena 

 Ramal: 5565 Celular: 11- 99501.4306  

E-mail: raquel.montagnoli@vmetais.com.br 

7.2. Declaração 

 

Declaramos para os devidos fins, que: 

a) Estamos cientes e de acordo com as condições do regulamento do Prêmio Fiesp 

de Mérito Ambiental. 

b) A empresa está cumprindo as exigências de normas, padrões e legislações 

ambientais vigentes. 

c) Autorizamos a Fiesp a dar publicidade ao projeto e nos responsabilizamos pela 

veracidade das informações prestadas 


