
A CULTURA DO 
PINUS NO SUL DO BRASIL
Tour 1
Pré-congresso | 22 a 28 de setembro
Pós-congresso | 06 a 12 de outubro
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Esta viagem foi especialmente preparada para conhecermos a 

cultura do Pinus (Loblolly pine) na Região Sul do Brasil. 

O Pinus é a segunda espécie florestal com maior área plantada 

no Brasil, com aproximadamente 1,6 milhões de hectares. Nossa 

média nacional de produtividade é de 30,5 m3/ha/ano, porém 

em alguns locais são atingidos mais de 50 m3/ha/ano, índices 

alcançados a partir de mais de 50 anos de melhoramento florestal. 

As florestas de rápido crescimento são cortadas entre 13 e 20 

anos conforme o propósito do manejo.
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Em nossa viagem passaremos por quatro empresas de altíssimo 

nível, que utilizam o pinus como matéria prima para indústria 

de papel e celulose, molduras e madeira serrada no Estado de 

Santa Catarina.

Você verá o ciclo completo de operações em três empresas de 

base florestal e terá a oportunidade de discutir com especialistas 

desde a estratégia de melhoramento, o controle de pragas, as 

operações de plantio e manutenção até a colheita e o transporte 

da madeira para uso no processo industrial. Também visitaremos 

uma das maiores serrarias e fábricas de molduras da região. O 

último dia será tranquilo, em uma área turística nas montanhas de 
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Santa Catarina, em uma paisagem dominada pelas florestas de 

Araucaria angustifolia. 

Esta é uma viagem de ônibus, começando em Curitiba no domingo 

dia 22 de setembro e terminando no sábado dia 28 de setembro 

em Curitiba ou, começando em Curitiba no domingo dia 06 de 

outubro e terminando em Curitiba no sábado dia 12 de outubro. 

As viagens terão o acompanhamento de um Engenheiro Florestal 

ou Pesquisador com mais de 20 anos de conhecimento sobre as 

operações florestais no Brasil.
*Datas e programação sujeitas a alterações.

**Viagens pendentes de confirmação mínima de 20 participantes.
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DIA 1
Viagem de ônibus com saída às 15h de Curitiba, em ônibus semileito, 

com destino a cidade de Canoinhas, no Estado de Santa Catarina, 

com duração de aproximadamente 3h30. Chegada no final da tarde e 

pernoite em um aconchegante hotel categoria 4 estrelas. Noite livre.

* O horário de saída pode ser alterado sem aviso prévio.

DIA 2 
Deslocamento às 7h45 para a fábrica da WestRock em Três Barras, 

a 20 km de distância. A WestRock é uma das mais tradicionais 

empresas florestais do Brasil, com aproximadamente 30.000 ha de 

florestas plantadas. O Pinus e o Eucalyptus, principais matérias-

primas para a fabricação do papel, são cultivados por meio de 

avançadas técnicas de biotecnologia, melhoramento genético e de 

práticas silviculturais. 
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DIA 3
Check-out e saída às 7h30 para visita de aproximadamente 2h 

à fábrica da Solida Brasil em Rio Negrinho, no Estado de Santa 

Catarina, distante a 110 km do hotel.  A Solida Brasil especializou-se 

no mercado de produtos madeireiros de alta qualidade, tanto para o 

mercado brasileiro quanto mundial. É uma das principais indústrias 

do planalto norte de Santa Catarina. 

A produtividade das florestas da WestRock de Pinus é referência 

mundial, com índice 40% superior à média brasileira, 60% superior 

à média da América Latina e mais que o dobro da produtividade 

verificada nos Estados Unidos e na África do Sul.

Após a visita, no final da tarde, retornaremos ao hotel em 

Canoinhas. Noite livre.
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DIA 4
Deslocamento às 7h30 com destino a empresa Klabin, Unidade 

Otacílio Costa, no Estado de Santa Catarina, que está a 50 km 

do hotel. A Klabin é uma empresa brasileira, maior produtora e 

exportadora de papéis do país, com foco na produção de celulose, 

papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado 

e sacos industriais, além de comercializar madeira em toras. 

As toras são provenientes de florestas certificadas localizadas 

no Paraná e em Santa Catarina. A empresa possui uma fábrica 

moderna com capacidade de processar 35.000 m³ de toras/mês e 

fornece produtos para embalagem e construção civil. 

Em seguida, um almoço em uma tradicional churrascaria da região 

- Restaurante Búfalo Branco, em São Bento do Sul. Após o almoço, 

seguimos viagem com destino a cidade de Lages, no Estado de 

Santa Catarina, com duração de aproximadamente 4h. Pernoite em 

Lages em um hotel categoria 3 estrelas. Noite livre.
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DIA 5
Check-out e saída às 7h com destino a empresa Gateados, em 

Campo Belo do Sul, no Estado de Santa Catarina, que está a uma 

distância de 60 km do hotel.  A Gateados tem aproximadamente 

10.000 ha de florestas plantadas e destaca-se pela qualidade do 

manejo para produção de toras com podas e desbastes.

No Estado de Santa Catarina possui mais de 60 mil ha de plantios 

florestais, principalmente com Pinus. Iremos conhecer e discutir 

com especialistas todo o manejo florestal da empresa, desde a 

produção das mudas até a madeira posta fábrica. No final da tarde, 

retornaremos ao hotel em Lages. Noite livre.
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DIA 6
Um dia para conhecer as belezas naturais da região. Pela manhã, uma 

visita aos principais pontos turísticos, incluindo Gruta Nossa Senhora 

de Lourdes, Cascata Véu da Noiva, Corvo Branco e Morro da Igreja – 

ponto mais alto habitado do sul do Brasil (este último dependendo das 

condições da estrada).

Durante a manhã, teremos a oportunidade de conhecer as 

operações florestais e discutir com especialistas os principais 

aspectos relacionados a produção de madeira para serrarias.

No início da tarde, seguimos a viagem para a cidade de Urubici, 

no Estado de Santa Catarina. Este percurso tem uma duração 

aproximadamente de 3h. Pernoite em Urubici em um hotel categoria 

3 estrelas. Noite livre.
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DIA 7
Check-out e viagem de retorno a Curitiba, no Estado do Paraná, 

com saída às 7h30 e almoço no trajeto. Chegada em Curitiba 

prevista para às 14h.

* O horário de saída pode ser alterado sem aviso prévio.

Almoço em um restaurante tradicional da região e a tarde visita 

a Vinícola Villa Francioni, no Estado de Santa Catarina, com 

degustação de vinhos. A vinícola fica na cidade de São Joaquim, 

um deslocamento de aproximadamente 1h15. Os passeios serão 

acompanhados por guia bilíngue. Ao final do dia, retorno ao hotel 

em Urubici. Noite livre.
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DETALHES ADICIONAIS
O que está incluso:

 - Transporte rodoviário em ônibus semileito durante toda a viagem – 

saída e retorno para Curitiba, no Estado do Paraná, tanto na viagem 

pré-congresso quanto na pós-congresso.

 - 2 noites em hotel categoria 4 estrelas em Canoinhas - SC.

 - 2 noites em hotel categoria 3 estrelas em Lages - SC.

 - 2 noites em hotel categoria 3 estrelas em Urubici - SC.

 - Café da manhã em todas as hospedagens.

 - Almoços do segundo ao sétimo dia.

 - Visitas técnicas às empresas: WestRock, Solida Brasil,  

Klabin e Gateados.

 - Passeio de meio dia aos principais pontos turísticos de Urubici, 

incluindo Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Cascata Véu da Noiva, 

Corvo Branco e Morro da Igreja, acompanhado de guia bilíngue. 

Inclui ingressos.

 - Ingressos na Vinícola Villa Francioni com degustação de 4 vinhos 

de produção própria. 

 - Seguro viagem.



12

PONTO DE ENCONTRO 
PARA SAÍDA:

 - O ponto de encontro para a saída será às 14h em 
frente ao Shopping Curitiba, na Rua Brigadeiro Franco, 
2300, Bairro Batel. A saída será pontualmente às 15h 
do dia 22/09/2019 e no dia 06/10/2019.

 - Uma placa com a sinalização do IUFRO 2019 estará 
no local às 14h para receber e direcionar ao ônibus.

 - Certifique-se, antecipadamente, do tempo de trajeto 
necessário para chegar ao ponto de encontro.
Ônibus, táxi e Uber são algumas opções para o 
deslocamento.

 

PONTO DE CHEGADA:

 - A viagem será finalizada no mesmo local de partida 
– em frente ao Shopping Curitiba, na Rua Brigadeiro 
Franco, 2300, Bairro Batel, em Curitiba. 

 - Caso tenha alguma restrição alimentar, por gentileza, 

entre em contato conosco.

REFEIÇÕES:
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Quarto Individual 

USD 1.340,00 
 
Quarto Duplo 

USD 1.151,00

INVESTIMENTO:
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Em caso de dúvidas ou necessidades especiais entre 
em contato por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) 
ou pelo telefone (+55 41 9 9844 3621).

CONTATO:


