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Introdução: Devido ao alto custo operacional, percebe-se a necessidade e a busca
constante das empresas principalmente as pertencentes ao ramo siderúrgico pela
otimização de seus processos para manter seus produtos a preços competitivos no
mercado. Neste contexto, apresenta-se Companhia e Indústria Ipatinguense(Cipalam)
de laminação, sua principal atividade a produção de barras, tubos e perfis laminados.
No processo de fabricação de perfis laminados, o alto custo do gás natural para fornos
de reaquecimento de tarugos é o insumo de maior custo na produção, desse modo,
tem-se o problema em análise: Como reduzir o consumo de gás natural no forno de
reaquecimento ? Objetivo: A realização deste trabalho visa desenvolver a aplicação
das ferramentas da qualidade para diminuir o consumo de gás natural,Em 2018 o custo
com Gás Natural representou 16,44% do custo total da empresa,totalizando 41,7 Nm³ a
redução de 1,7 Nm³ representa uma economia de  R$: 116.298 mil por
ano. Metodologia: A pesquisa caracteriza-se como exploratória. O instrumento de
pesquisa apresentado foi desenvolvido por meio da observação direta das atividades e
de entrevistas com gerentes e com colaboradores para captar informações de pessoas
que atuam diretamente no setor além da análise de documentos referentes à pesquisa e
o uso dos softwares CIP, MES e Data Sul para realizar as análises. Posteriormente,
foram interpretadas com base bibliográficas a fim de avaliar as condições de trabalho
para a aplicação das ferramentas de qualidade parar proporcionar melhoria no processo
e agregar valor no trabalho. 

 Resultados: Foram identificados fatores impactantes diretamente em seu consumo, e
aplicado melhorias no processo atraves da metodologia PDCA a fim de se obter
resultados satisfatórios, foi realizado a padronização das atividades, visto que cada
operador executava de uma forma, um mais ou menos eficiente que o outro,
contribuindo para a variação no consumo, não havia manutenção preventiva no forno,
através do projeto foi realizado um cronograma de manutenção, para identificar e tratar
possíveis não conformidades, e através desta, foi observado que o 1° queimador da
zona 1 não estava ajustado da forma correta, e a chama do mesmo não aquecia o
tarugo, e sim atingindo o refratário ao fundo do forno, contribuindo para seu desgaste.
E a partir dele fez-se refletir acerca de fatores externos que estariam afetando o
processo de laminação, tais problemas que até então não eram levados em
consideração.Com os estudos realizados no forno de reaquecimento de tarugos foi
possível constatar diversas possibilidades de melhoria existentes, desde soluções que
podem ser simples e rápidas, como também propostas mais complexas.

 Conclusão: O trabalho foi constituído a partir da elaboração da proposta de redução do
consumo de gás natural do forno de reaquecimento de tarugos em uma empresa, Os
objetivos pré-determinados foram atingidos através de padronização de atividades e
medidas de controle e segurança, o próximo passo será a reforma do forno.
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