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RESUMO

O presente trabalho apresenta um relatório de estágio através do acompanhamento do
setor Picador Nicholson na empresa Klabin S.A da cidade de Correia Pinto- SC. O
objetivo principal foi durante a prática verificar cada etapa da produção nos maquinários
e elaborar uma proposta de layout na máquina que recebe o rejeito, possibilitando que a
empresa reconhecesse que com um novo processamento da máquina, haveria otimização
do consumo da casca e na geração de energia, além da percepção de redução custos para
empresa, ganho na melhoria do sistema, diminuição tempo para execução dos
procedimentos. Entre os resultados principais se verificou que com uma nova formulação
das máquinas no setor, o tempo desperdiçado para manutenção do picador pelos
funcionários substituirá a continuação da produção, não haverá acúmulo de cascas no
estoque, ganho na performance onde o tempo de produção será maior. Fica a proposta de
novas pesquisas na área.

Palavras-chave: Máquinas. Picador. Produção.

ABSTRACT
This paper presents an internship report by following the Picador Nicholson sector in
Klabin S.A. company of the city of Correia Pinto-SC. The main objective was during
practice to check each stage of production in the machinery and draw up a layout proposal
on the machine that receives the waste, allowing the company to recognize that with a
new processing machine, would optimize the shell consumption and generation energy,
beyond the perception of reduced costs for business, gain on improving the system,
decrease time to perform the procedures. Among the main results it was found that with
a new formulation of the machines in the industry, the time wasted to maintain the mincer
by employees replace the continued production, there will be no accumulation of shells
in stock, gain in performance where the production time will be longer. Is the proposal of
new research in the area.
Keywords: machinery. Picador. Production.

5

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................06
1.1 Apresentação............................................................................................................ 06
1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE...................06
1.2.1 Apresentação da empresa................................................................................... 06
1.2.2 Objetivos da empresa...........................................................................................07
1.2.3 Políticas de sustentabilidade................................................................................07
1.2.4 Local onde será realizado o estágio.....................................................................08
2 ELABORAÇÃO DO PROJETO............................................................................08
2.1 Tema..........................................................................................................................08
2.2 Problema....................................................................................................................08
2.3 Justificativa................................................................................................................08
2.4 Oportunidade do projeto............................................................................................09
2.5 Importância do projeto...............................................................................................09
2.6 Objetivos....................................................................................................................10
2.6.1 Objetivo Geral.....................................................................................................10
2.6.2 Objetivo Específicos............................................................................................10
3 REVISAO DE LITERATURA...............................................................................11
3.1 Desenvolvimento Sustentável....................................................................................11
3.2 Importância da produção de energia na própria empresa..........................................11
3.3 Madeiramento na região serrana................................................................................12
3.4 Classificação dos resíduos da madeira.......................................................................13
4 METODOLOGIA....................................................................................................15
4.1 Delineamento de pesquisa..........................................................................................15
4.2 Definição da área de estudo........................................................................................15
4.3 Plano de coleta de dados............................................................................................15
4.4 Plano de análise de dados...........................................................................................15
5 CRONOGRAMA.....................................................................................................15
6 PROPOSTA DE EXECUÇÃO DO ESTÁGIO......................................................16
7 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO...............................................................19
CONCLUSÃO................................................................................................................25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................26

6

1 INTRODUÇÃO
O mercado de trabalho exige cada vez mais melhorias e qualidade, para isso uma
interação prática com a teórica se faz necessária. Devido a isto, a disciplina de Estagio
Supervisionado Obrigatório possibilita aos acadêmicos aliar a teoria com prática.
A engenharia de produção vem tendo um papel cada vez mais relevante no
desenvolvimento da nossa sociedade. Tanto que isso é refletido no aumento da procura
por engenheiros e engenheiras de produção nas indústrias.
O curso de engenharia de produção ganhou êxito a partir do momento em que
inúmeras empresas passaram a adequar-se com projeto e gestão de sistemas.
Diante disso, o projeto de estágio realizado na empresa Klabin S.A em Correia PintoSC, priorizou a análise do setor Picador Nicholson, para observar diretamente a produção
e incutir sobre falhas no sistema que tem gerado desperdício ao sistema. Análises foram
feitas e serão relatadas, para possibilidade de implantação de um novo fluxograma nos
equipamentos que recebe o rejeito e justificativas de que se inserido o projeto objetivará
em ganhos para empresa.

1.1 Apresentação
O presente trabalho descreverá a realização de um projeto de estágio no setor
denominado Picador Nicholson na empresa Klabin S.A. na cidade de Correia Pinto- SC.
Foi feito acompanhamento no referido setor, onde por observações diretas, se pensou na
possibilidade de implantação de um novo fluxograma para os equipamentos que recebe
o rejeito, sendo isto uma sugestão de otimização do consumo de casca para o processo de
geração de energia.

1.2

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE

1.2.1 Apresentação da empresa

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, é líder na produção de
papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais,
além de comercializar madeira em toras. É também a única do país a fornecer
simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa
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(pínus) e celulose fluff. Empresa brasileira, fundada em 1899, possui atualmente 16
unidades industriais sendo 15 no Brasil, localizadas em sete Estados, e uma na Argentina.
A Klabin foi a primeira no setor de celulose e papel no Hemisfério Sul a obter, em
1998, a certificação FSC® Forest Stewardship Council® (FSC-C022516), que atesta uma
gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e
estimula boas relações com a comunidade.
Pioneira na adoção do manejo florestal em forma de mosaico, sistema que mescla
matas nativas preservadas com florestas plantadas de pínus e eucalipto, a companhia
possui 239 mil hectares plantados com pínus e eucalipto e 211 mil hectares de matas
nativas preservadas.

1.2.2 Objetivo da empresa

Os objetivos estratégicos da Klabin são: criar valor sustentado para todos os públicos
com os quais a empresa se relaciona acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e
comunidades e consolidar a sua liderança nos mercados em que atua. Com uma produção
integrada, a organização garante o abastecimento de matéria-prima para a produção dos
papéis para embalagens e embalagens de papel, além de assegurar a qualidade de seus
produtos. Foco no desenvolvimento sustentável, pensando sempre no meio ambiente.

1.2.3 Política de sustentabilidade

A Klabin S.A é uma empresa que produz madeira, celulose, papéis e cartões para
embalagem, embalagens de papelão ondulado e sacos. Atua nos mercados interno e
externo e se fundamenta nos seguintes princípios de sustentabilidade para todas as
atividades relativas aos seus produtos e serviços: Buscar a qualidade competitiva, visando
à melhoria sustentada dos seus resultados, aperfeiçoando continuamente os processos,
produtos e serviços para atender às expectativas dos clientes, colaboradores, acionistas,
comunidade e fornecedores. Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas
unidades industriais, de forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais
associados. Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia
produtiva. Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais
relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Promover o
crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da melhoria contínua
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das condições de trabalho, saúde e segurança. Praticar a responsabilidade social com foco
nas comunidades onde atua. Atender à legislação e às normas aplicáveis ao produto, meio
ambiente, saúde e segurança.

1.3 Local onde será realizado estágio

A Klabin mantém 16 unidades industriais sendo 15 no Brasil, em sete Estados, e
uma na Argentina, escritórios comerciais em oito Estados do Brasil, além de
representantes e agentes comerciais em vários países. Sua sede fica na cidade de São
Paulo. O local do estágio será na unidade da cidade de Correia Pinto- SC. Localizada na
BR 116, KM 218. FONE: (49)3243 7000. Inaugurada em junho de 1969.

2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 Tema:
Acompanhamento no setor Picador Nicholson da empresa Klabin S.A. Proposta
de otimização do consumo da casca para gerar energia.

2.2 Problema:
Qual impacto de um novo fluxograma nos equipamentos que recebe o rejeito, na
continuação dos processos de produção da casca quando o picador está apresentando
problemas?

2.3 Justificativa:

As atividades dos engenheiros de produção visam estabelecer o bem para a
empresa, afim de observar como os sistemas atuam e por fim, possibilitar que as indústrias
apresentem melhora.
Os engenheiros e engenheiras de produção são parte extremamente importante em
indústrias e empresas que procuram soluções para seus problemas de produção de bens e
serviços. Com isso, é possível aumentar a produtividade e serem mais rentáveis.
(PARREIRA, 2015).
No presente estágio realizado na empresa Klabin S.A. de Correia Pinto- SC, setor
Picador Nicholson, procurou se observar como acontecia os procedimentos desde o
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recebimento da casca até seu destino final. Durante o estágio, se pode perceber que
enquanto a máquina apresentava problemas todo o procedimento era parado e o estoque
aumentava. Nas observações em vários níveis dos maquinários e fazendo uma suposição
em cada etapa, se obteve uma análise de melhoria para o setor se um novo layout na
máquina que recebe o rejeito fosse implantado.
Conforme (Parreira, 2015), um engenheiro de produção adota alguns
procedimentos para facilitar o trabalho, melhorar técnicas de produção e ajustar
atividades financeiras, logísticas e comerciais. Define as matérias-primas, mão-de-obra e
equipamentos utilizados e que viabilizam para empresa, além de prever e avaliar
resultados obtidos no sistema.
Partindo do pressuposto de que a empresa se adeque aos dados analisados e um
novo layout, “uma calha”, que mudasse o trajeto e continuasse a produção mesmo com o
restante sistema parado, fosse efetuado a empresa ganharia por reduzir custos, mão-deobra, tempo de trabalho mais bem aproveitado pelos trabalhadores, que não precisariam
parar para ajustar a máquina, melhor direcionamento da casca estocada, ajudando no
desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, além de aumento de produção. Diante
de todos os itens, foi justificável o estágio.

2.4 Oportunidade do projeto
Na prática o aluno consegue observar os ensinamentos apresentados durante as
fases anteriores em sala de aula. Possibilita também acompanhar a forma de trabalho da
empresa, podendo observar o processo de concretização de um projeto com sua
implantação.

2.4 Importância do projeto
Acarretará no aperfeiçoamento do conhecimento do acadêmico, nas áreas de
engenharia de produção, análise de sistemas. Beneficiando também a empresa, pois terá
um profissional acompanhado a execução dos serviços e presando pela qualidade.
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2.5 Objetivos:

2.5.1 Objetivo Geral:
Elaborar um novo fluxograma nos equipamentos que recebe o rejeito,
possibilitando continuação na produção de casca e geração de energia no setor Picador
Nicholson.

2.5.2 Objetivos Específicos:
- Avaliar cada etapa da produção no setor Picador Nicholson.
- Demonstrar por etapas de observação que com um novo processamento da máquina,
haverá otimização do consumo da casca e na geração de energia.
- Possibilitar que com o projeto haja percepção de redução custos para empresa, ganho na
melhoria do sistema, diminuição tempo para execução dos procedimentos.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

O estudo em questão contará com um embasamento teórico, para maior conhecimento
dos itens a serem tratados durante o processo de observação, gerando assim uma maior
compreensão dos processos envolvidos e de sua forma de implantação.

3.1 Desenvolvimento sustentável:

Conforme a Rio+20 sobre desenvolvimento sustentável: É o modelo que prevê a
integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de
que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção
ambiental.
Diante dos impactos ambientais, qualquer empresa que trabalha com produtos
relacionados ao meio ambiente passou a se preocupar com o desenvolvimento
sustentável.
Conforme (Gimenes, et al. 2010): As empresas direcionam seus cuidados para o
desenvolvimento sustentável do seu negócio e da sociedade, preservando os recursos
ambientais e humanos para as gerações futuras proporcionando diversos benefícios para
sociedade e organizações.
Dadas as demandas na preocupação com o meio ambiente, as empresas passam a
projetar um impacto sobre desenvolvimento sustentável, dando origem por meio de ações
voluntárias, planejadas e assessoradas, a uma transformação da precária realidade
ambiental, econômica e social para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. (Gimenes
et al, 2010).
Todo o projeto visa em sua prática, incorporar um novo layout na máquina que recebe
o rejeito, para que mesmo com o picador parado, se continue o processo,
consequentemente uma das melhorias seria a diminuição do estoque de cascas, o que
acarretaria em beneficio ao meio ambiente, proporcionando uma análise sobre o
desenvolvimento sustentável.

3.2 Importância da produção de energia na própria empresa:
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Marcio (2013, p. 16) fala que: “Um dos maiores desafios deste século é a produção
de energia renovável e sustentável, tanto no aspecto econômico quanto ambiental. Há
esgotamento das fontes de carbono fósseis, principalmente o petróleo, apontado por
pesquisadores torna este desafio ainda mais urgente”.
Diante disso, o consumo de energia tem aumentado em proporção superior ao
índice de aumento da população, e a busca por fontes alternativas de energia tem se
intensificado em todo o mundo e entre as alternativas de geração de energia, destaca-se a
biomassa produzida a partir de resíduos de florestas plantadas.
Nesta perspectiva, a produção de energia para abastecimento na própria empresa,
sem precisar de terceiros, possibilita também desenvolvimento sustentável.
Marcio (2013, p. 16) ainda relata:
A energia gerada pelo aproveitamento dos
resíduos florestais no país poderia contribuir para
o crescimento da matriz energética brasileira.
Embora algumas empresas ainda não consigam ou
resistam na adoção dessa política, a utilização do
resíduo florestal apresenta-se como uma
oportunidade devido ao aumento do preço do
petróleo, a redução dos custos de silvicultura e
principalmente porque ela aproveita resíduos que
seriam descartados no meio ambiente.

3.3 Madeiramento na região serrana:

Utilizar os recursos florestais na região serrana de Santa Catarina iniciou
aproximadamente na década de 30 no chamado ciclo da madeira onde atingiu o seu auge
nos anos 1950 configurando Lages como principal economia do estado (Marcio, 2013, p.
24). O município de Lages em meados de 1957, ocupou o primeiro lugar no país em
produção de madeira bruta, comercializando 61% da madeira exportada para outros
países.
Com a má utilização da madeira na época muitas toras eram perdidas. Devido ao
esforço enorme da operação, somente as melhores toras da árvore eram aproveitadas, isto
significa que muitas vezes três quartos de toda madeira disponível de uma árvore não
eram aproveitados, sem contar as árvores danificadas na queda e as abandonadas inteiras.
(FLORIANI, 2007).
Aos anos que se seguiram foram de intensa crise com o esgotamento das reservas de
madeira nativa lançando a região serrana de Santa Catarina em uma grande regressão
econômica. (Marcio, 2013, p. 25).
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A última década do século XX foi marcada pelo reaquecimento da atividade
florestal devido ao aumento crescente da oferta de madeira produzida em
reflorestamentos e do consumo internacional da madeira (FLORIANI, 2007).
Com o reaquecimento das florestas, veio também à preocupação com um
desenvolvimento sustentável, usufruir das florestas e mantê-las sem impacto ambiental
negativo. Um dos métodos de desenvolvimento sustentável foi o de aproveitamento dos
resíduos florestais.
Neste sentido, um aspecto de crucial importância no aproveitamento dos resíduos
florestais diz respeito à concentração da biomassa, com tecnologias de aproveitamento de
resíduos florestais. (MARTÍ, 2006).
O termo biomassa se refere, a qualquer tipo de matéria renovável de origem
vegetal, animal ou procedente da transformação natural ou artificial da mesma. Tendo a
origem direta ou indireta do processo de fotossíntese, apresentando-se de maneira
periódica e não limitada no tempo, ou seja, de forma renovável (VIANNA et al., 2000).

3.4 Classificação dos resíduos da madeira:
A madeira que sobra de um processo de produção industrial ou exploração florestal,
geram serragem, cepilho, e/ou são utilizados para lenha.
Segundo Fontes (1994) o extinto IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal) e a Universidade Federal do Paraná classificaram os resíduos em três tipos
distintos, ou seja:
a) serragem: resíduo originado da operação de serras, encontrado em todos os tipos de
indústria, à exceção das laminadoras.
b) cepilho: conhecido também por maravalha, resíduo gerado pelas plainas nas
instalações de serraria/beneficiamento e beneficiadora (indústrias que adquirem a
madeira já transformada e a processam em componentes para móveis, esquadrias, pisos,
forros, etc.).
c) lenha: resíduo de maiores dimensões, gerado em todos os tipos de indústria, composto
por costaneiras, aparas, refilos, resíduos de topo de tora, restos de lâminas. (DUTRA e
NASCIMENTO, 2003)
A madeira é um produto do tecido xilemático dos vegetais superiores, localizado
no tronco e no galho das árvores, com células especializadas na sustentação e condução
de seiva. (ABREU, 2005).
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Em termos comerciais, a madeira somente é encontrada em árvores com altura
superior a 6m. A casca é constituída pelo ritidoma, periderme e floema, e tem a função
de conduzir a seiva elaborada.
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4 METODOLOGIA

4.1 Delineamento de pesquisa

O relatório tem característica principal de um estudo de caso com observação
direta ao setor Picador Nicholson, com auxílio de bibliografias complementares para
ajudar no embasamento teórico e bases sólidas nas normas vigentes que são obrigatórias
para o funcionamento do processo.

4.2 Definição da área de estudo

O projeto em si agregou a proposta de realização de estágio em um setor denominado
Picador Nicholson na empresa Klabin S.A. na cidade de Correia Pinto- SC. Foi feito
acompanhamento no referido setor para possibilidade de implantação de um novo
fluxograma no processo, com sugestão de otimização do consumo de casca para o
processo de geração de energia, e assim padronizar o mix para as caldeira.

4.3 Plano de coleta de dados

Os dados coletados foram através de observação direta, contando com o auxílio
de instruções administrativas decretadas pela empresa e também amparo da bibliografia
para melhor conhecimento e execução dos trabalhos de acordo com as normas vigentes.

4.4 Plano de análise de dados

Com os dados obtidos no decorrer do estágio curricular obrigatório, foi possível
fazer uma análise dos projetos apresentados e sua implantação, bem como possibilitar que
a empresa compreendesse a eficácia de um novo sistema de recolhimento das cascas para
o processo de geração energia e evitando desperdício financeiro e ambiental no país.

5 CRONOGRAMA

O estágio foi realizado em dias de trabalho de turno do referido acadêmico.
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6 PROPOSTA DE EXECUÇÃO DO ESTÁGIO

Segue abaixo as etapas do processo de recebimento da casca até produção de
energia no Setor Picador Nicholson, empresa Klabin S.A, Correia Pinto- SC.
A casca da madeira é recebida de outro setor (vinda pela 140 M1021) e cai no
Transportador de cascas. Conforme figura abaixo:

FIGURA 1: Transporte cascas vindas pelo setor anterior. (O AUTOR, 2016).

Quando o picador apresenta problemas, todo o processo é parado. As paradas
geralmente são pelos mesmos motivos, ou seja, quando necessária a troca de facas do
picador, destrancar picador e equipamentos. Todo tempo que o picador fica parado, toda
casca vindo do descascador vai para o estoque. Parando o picador também ocorrerá
impacto no processo de mix de estoque (alimentação de casca, serragem e cavaco),
necessários para a produção de energia da empresa e que alimenta as caldeiras. Nesta
foto, mostra Picador 140M1034, e transportador. Que quando parado direciona casca para
estoque conforme fig. acima.
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FIGURA 2: Picador 140M1034, e transportador. (O AUTOR, 2016).
No processo normal (sem parada para manutenção do picador), a casca vinda de
outro setor, passa para peneira onde o aceite do rejeito cai no transportador que leva para
o pavilhão. O rejeito do rejeito cai na (140M1022) que leva o rejeito para repicar no
picador.
Nesta foto, mostra os equipamentos que mesmo com o picador parado ou
Transportador de cascas (140M1031), conseguimos processar a casca vinda do
descascador e o MIX do estoque para pavilhão.

FIGURA 3: Transportador de cascas (140M1031) e casca vinda do descascador e o MIX
do estoque para pavilhão. (O AUTOR, 2016).
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A proposta de alteração na calha (140M1022) no fluxograma do processo, seria
colocar uma espécie de “calha” que mudasse o trajeto quando o picador estivesse parado,
enviando o rejeito do rejeito para o estoque, continuando a mandar o mix para o pavilhão
e não interrompendo o processo.
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7 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Este relatório mostra do dia 22/4/16 ao dia 01/5/16 a quebra do equipamento
140M 1031 onde ficou todo o processo parado e encaminhado toda a casca proveniente
do descascador. OBS: com o equipamento parado toda casca é direciona ao estoque. Há
perca de performance no processo.

FIGURA 4: Relatório perda casca. (Dados Klabin S.A., 2016).
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FIGURA 5: Gráfico perda casca. (Dados Klabin S.A., 2016).
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A produção do carthage, sendo a soma dos dias em que o Nicholson ficou parado,
produziu 20486,24 toneladas de toras, sendo que 10% deste total é considerado casca,
dando um total de 2048,624 toneladas de casca para o estoque.

FIGURA 6: Turnos mês de abril, produção setor Picador Carthage. (Dados Klabin S.A.,
2016).

FIGURA 7: Tabela da perda de toneladas de casca para estoque. (Dados Klabin S.A,
2016.). /
O boletim abaixo é um relatório normal do dia a dia da operação. Mostrando as
paradas no processo. Paradas por troca de facas, desentupimento de linha.
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FIGURA 8: Paradas (Dados Klabin S.A., 2016).
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FIGURA 9: Paradas (Dados Klabin S.A., 2016).

FIGURA 10: Paradas (Dados Klabin S.A., 2016).
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FIGURA 11: Paradas (Dados Klabin S.A., 2016).
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CONCLUSÃO

Com a execução do projeto e observação das máquinas, se pode concluir que com
a aplicabilidade de um novo fluxograma no processo, haverá um impacto quando o
picador estiver apresentando problemas. Este impacto inclui redução de custos para
empresa, mão-de-obra com diminuição e otimização do tempo trabalho pelos
trabalhadores, melhor direcionamento da casca recebida, aumento de produção e melhoria
para o meio ambiente.
O presente projeto de estágio visou analisar várias etapas das máquinas no setor
Picador Nicholson. Com uma nova formulação das máquinas no setor, o tempo
desperdiçado para manutenção do picador pelos funcionários irá substituir a continuação
da produção, não acarretando acúmulo de casca no estoque, o que produz menos impacto
ambiental, gastos excessivos para empresa, principalmente com aluguel de quarta
máquina, manutenção de retifica das facas, haverá padronização do mix das caldeiras
(serragem, casca e cavaco), ganho na performance onde o tempo de produção será maior.
Até aqui foi possível esboçar que os objetivos acima foram processados, e se
almeja que o ponto de seguinte seja o implemento do mesmo na referida empresa. Que o
estágio sirva de proposta de execução e de continuação de novas pesquisas na área.
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