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Introdução: O processo de produção de aços inoxidáveis da Aperam, é fabricado via
forno elétrico, conversor AODL e lingotamento contínuo. Devido à demanda crescente
da produção dos aços inoxidáveis, e mesmo por necessidade de redução de custos,
tornou-se prioridade trabalhar no processo AOD-L. O processo de conversão do aço
inoxidável ocorre através da injeção de uma mistura de oxigênio e gás inerte no banho
metálico, com o objetivo de fazer a oxidação do carbono. Durante o processo é
necessário controlar adição das ligas e fundentes, o volume, vazão e relação
oxigênio/gás inerte dos gases soprados no conversor (Marin,2006).
 Objetivo: O objetivo desse projeto é reduzir o consumo da liga Fe-Si no processo do
AODL, reduzindo o custo de produção e conseqüentemente aumentando a
competitividade dos produtos da APERAM. Metodologia: Por meio das ferramentas
do Lean Six Sigma  (Brainstorming, espinha de peixe, matriz de causa e efeito e matriz
de esforço e impacto), foram levantados 28 possíveis causas para o alto consumo de
FeSi. A etapa de análise foi realizada por meio de correlações, testes de hipóteses e
regressões entre as causas potenciais versus o consumo de FeSi. Nessa etapa foram
selecionadas duas variáveis chaves que contribuem para o consumo de FeSi. Após
análises, com um R²(adj) de 17%, foi alterado o Cr inicial do AOD-L.  Resultados: O
teste de hipótese indicou que raspagem de escória diminui o consumo de FeSi. Após as
alterações no processo, houve uma redução no consumo médio de FeSi de 34,94 Kg/t
para 30,14 Kg/ton, o que aumentou a capabilidade do processo de 1,25 sigma para 2,56
sigma. O processo está estável devido a redução do desvio padrão das corridas
produzidas.

 Conclusão: O trabalho desenvolvido por meio da ferramenta Lean Six Sigma
proporcionou reduzir o consumo de FeSi através da identificação das causas raízes do
problema e melhorar a estabilidade do processo.
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