
A CULTURA DO EUCALIPTO 
NO SUL DA BAHIA
Tour 4
Pré-congresso | 22 a 27 de setembro
Pós-congresso | 06 a 11 de outubro
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Esta viagem foi especialmente preparada para 

conhecermos a cultura do Eucalyptus na Região Nordeste 

do Brasil, mais especificamente no Sul do Estado da Bahia 

que se caracteriza com três diferentes biomas, sendo estes, 

a Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, que abrigam extensa 

diversidade biológica, comunidades tradicionais, um rico 

patrimônio cultural, sítios turísticos e mananciais.

Atualmente, o Brasil possui 5,7 milhões de hectares 

plantados com o gênero Eucalyptus, com uma 

produtividade média de 35,7 m3/ha/ano. É a cultura 
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florestal mais difundida no país, sendo amplamente utilizada 

na indústria de papel e celulose, chapas, siderúrgica, além de 

amplo uso para postes, palanques e energia.

A região que será visitada possui uma das mais altas 

produtividades do Brasil, alcançadas através de muito 

desenvolvimento de melhoramento genético para 

condições de clima bem definido com altos índices de 

precipitação bem distribuídos durante o ano e solos 

predominantemente argilosos. 
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Você verá o ciclo completo de operações em uma empresa  

de base florestal, a Veracel, 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.

A viagem terminará em Trancoso, momento para curtir uma 

linda praia e em um ambiente muito confortável.

Esta é uma viagem de avião, começando em Curitiba no 

domingo dia 22 de setembro e terminando no sexta dia 
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27 de setembro em Curitiba ou, começando em Curitiba 

no domingo dia 06 de outubro e terminando no Aeroporto 

Internacional de Guarulhos no sexta dia 11 de outubro de 

2019.

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
Encontro no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Piso 

1, em frente ao balcão de check-in da companhia aérea responsável 

pelo voo às 10h. Voo de saída de Curitiba às 12h00 com destino a 

Porto Seguro, no Estado da Bahia. Previsão de chegada às 19h10. O 

transfer levará o grupo ao hotel categoria 4 estrelas para check-in e 

almoço.

A tarde e a noite serão livres. Pernoite em Porto Seguro. 

* O horário do voo pode ser alterado sem aviso prévio.

DIA 2 E 3 
Deslocamento às 7h com destino a fábrica da Veracel. A empresa 

possui 83,7 mil hectares de área plantada. Advinda da parceria 

entre duas empresas líderes no setor de papel e celulose em âmbito 

internacional, a brasileira Fibria, atual Suzano e a suecofinlandesa 

Stora Enso, compartilham o controle acionário da empresa. Esta 

tem uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas de 

celulose branqueada de eucalipto e um consumo de madeira de 
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aproximadamente 4 milhões de m3/ano. Os plantios da Veracel 

são formados por clones de Eucalyptus grandis e E. urophylla, com 

idade de corte aos 7 anos e incremento médio anual de 38 m³/ha/

ano. Iremos conhecer e discutir com especialistas todo o manejo 

florestal da empresa, desde a produção das mudas até a madeira 

posta fábrica.

Retorno ao hotel em Porto Seguro no final da tarde. Noite livre.

DIA 4
Dia de turismo pela região, saída do hotel às 8h30 para visita 

na Reserva Indígena da Jaqueira, para conhecer os costumes e 

tradições dos índios Pataxós. Retorno ao hotel para check-out 

e almoço. Deslocamento às 15h para vila de Trancoso, um local 

tranquilo e charmoso, uma viagem de aproximadamente 1h15. 

Restante do dia livre para conhecer a vila de Trancoso. 
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DIA 5
Pela manhã, se a maré estiver baixa iremos para uma visita ao 

Recife de Fora, piscinas naturais formadas por recifes de corais. 

Uma viagem de aproximadamente 1h até esta praia. Após um banho 

nestas águas tranquilas faremos um almoço em um restaurante 

tradicional. Retorno ao hotel às 15h. Restante do dia livre.

DIA 6
Check-out e saída do hotel às 11h para o aeroporto de Porto 

Seguro. Voo saindo às 14h10 com previsão de chegada no 

Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, às 18h20 (pré-

congresso) e no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 16h20 

(pós-congresso).
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DETALHES ADICIONAIS
O que está incluso:

 - Passagem aérea de Curitiba a Porto Seguro no primeiro dia 

da viagem e de Porto Seguro a Curitiba no último dia (pré-

congresso), ou retorno ao Aeroporto Internacional de Guarulhos 

(pós-congresso). Direito a uma mala de mão de 10 kg e uma mala 

despachada de até 23 kg por pessoa.

 - Transporte rodoviário em ônibus semileito por todo o percurso 

terrestre.

 - 3 noites em hotel categoria 4 estrelas em Porto Seguro - BA

 - 2 noites em hotel categoria 4 estrelas em Arraial d’Ajuda – BA

 - Café da manhã em todas as hospedagens.

 - Almoços do segundo ao sexto dia.

 - Turismo na região de Trancoso e Porto Seguro, incluindo ingressos 

de visita a Reserva Indígena da Jaqueira e Recife de Fora.

 - Visitas técnicas a empresa: Veracel.

 - Seguro viagem.
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PONTO DE ENCONTRO 
PARA SAÍDA:

 - O encontro para a saída será às 10h em frente ao 
balcão de check-in da companhia aérea responsável 
pelo voo, localizado no Piso 1 do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em Curitiba, localizado 
na Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos 
Pinhais - PR.

 - Uma placa com a sinalização do IUFRO 2019 estará 
no local para receber e direcionar ao check-in.

 - 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 Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em Curitiba, para a viagem pré-
congresso e no Aeroporto Internacional de Guarulhos 
na pós-congresso. Na viagem pós-congresso 
podemos acrescentar um voo para Curitiba com um 
custo adicional. Se desejar esta opção, por gentileza, 
entre em contato conosco.

 - Caso tenha alguma restrição alimentar, por gentileza, entre 

em contato conosco.

REFEIÇÕES:
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Quarto Individual 

USD 2.902,00 
 
Quarto Duplo 

USD 2.602,00

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:


