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1. RESUMO 

A areia normal brasileira é um material de referência utilizado por todos os 

laboratórios nacionais que realizam ensaios físico-mecânicos de cimento Portland. 

Seu processo de produção demanda controles específicos de materiais e de 

processamentos, envolvendo ensaios que demandam capacitação técnica e 

laboratorial e envolvem áreas multidisciplinares. A proposta do trabalho consiste na 

inserção de técnicas de gestão da qualidade em procedimentos de produção para o 

alcance da melhoria contínua no sistema produtivo. Com a utilização do método 

Lean Seis Sigma, que segundo Ferguson (2007), é considerado uma filosofia, 

direcionada para melhoria continua, esperamos encontrar maneiras de melhorar o 

fluxo do processo produtivo, eliminando possíveis desperdícios. 

2. INTRODUÇÃO 

O trabalho justifica-se pela importância de se garantir o aumento da qualidade nas 

etapas processuais, por meio da técnica Lean Seis Sigma, em conjunto com as 

especificações imputadas nas normas já utilizadas. Também justifica-se por 

questões tecnológicas: O uso de softwares será em função da estruturação do 

processo, bem como sobre a análise da viabilidade de implantação dos resultados 

do projeto; sociais: As soluções propostas não implicarão em alterações na estrutura 

organizacional, diminuindo procedimentos burocráticos ao buscar recursos técnicos 

para o problema estudado; e ecológicas: As inovações serão atinentes a 

considerações com menor impacto ambiental e maior aproveitamento possível da 

matéria-prima usada no processo. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é utilizar a metodologia Lean Seis Sigma para 

aumento da produtividade e qualidade no processo de produção de areia normal 

brasileira, concomitante com a norma ABNT NBR 7214:1982. Temos como objetivos 

específicos: 

 Caracterizar e analisar o processo de produção de areia normal brasileira. 

 Obter redução dos desperdícios no processo por meio da aplicação do Lean 

Seis Sigma. 

 Apresentar benefícios alcançados como proposta de inovação para o processo. 



4. METODOLOGIA 

Executa-se a investigação preliminar através de estudos bibliográficos de fontes de 

comunicação impressa e virtual (internet), e pesquisa descritiva, observando o 

fenômeno proposto para construção do fluxograma com a finalidade de examinar e 

estudar as fases e etapas do processo de produção da Areia Normal Brasileira, 

inserindo as ferramentas da metodologia Lean Seis Sigma para melhoria dos 

processos.  

5. DESENVOLVIMENTO  
 

Através dos estudos bibliográficos, podemos entender as ferramentas e a 

metodologia Lean Seis Sigma, e assim observamos o processo de produção da 

areia normal para a construção do fluxograma, que nos possibilitou entender todos 

os processos que são realizados atualmente de acordo com a Norma. 

Utiliza-se para este trabalho a combinação de ferramentas de pesquisa de campo 

com objetivos de estudos da manipulação experimental, visto que o produto deste 

projeto propõe uma vertente não testada anteriormente. Sua aplicação combinada 

entre cálculos estatísticos e pesquisa em laboratório resultará em procedimentos de 

investigação completos exercendo controle preciso, a ser demonstrado com auxílio 

das ferramentas do Lean Seis Sigma. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A metodologia Lean Seis Sigma pode ser aplicada em qualquer área, para redução 

de desperdícios. Observamos na produção da areia normal que após a aplicação 

das ferramentas da metodologia o processo tende a ter significativa mudança, uma 

vez que atualmente o processo nunca foi analisado com técnicas de qualidade que 

visassem reduzir desperdícios. 
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