
FORMANDOS DO TÉCNICO EM FLORESTAS SUBSEQUENTE  

REALIZAM VISITAS TÉCNICAS EM GUARAPUAVA 

 

Formandos do Curso Técnico em Florestas Subsequente – Turma 

Julho 2014 – estiveram no dia 27 de maio na cidade de Guarapuava em visita 

técnica às empresas Santa Maria Cia de Papel e Celulose e ao Viveiro da 

Empresa Golden Tree Reflorestadora. Acompanharam nesta viagem o 

Professor da disciplina Tecnologia de Produtos Florestais, Elisson Girardi, a 

Técnica Florestal do colégio Pauline Rafaela Synderski e, a Diretora da UDP e 

Engenheira Florestal, Ana Claudia Babiuk. 

 

Na empresa Santa Maria Cia. de Papel e Celulose os alunos foram 

recepcionados no Centro de Visitantes pelo Engenheiro Florestal Giovanni 

Santangelo Stringari e pelo responsável de Marketing e Comunicação, 

Leonardo Bittencourt Gralaki. Os presentes puderam conhecer um pouco mais 

sobre a empresa, que atua há mais de 40 anos nos segmentos de papel, bem 

como sobre os seus grupos: o grupo da Reflorestadora São Manoel, que 

investe continuamente em melhoramento genético de suas florestas e, o grupo 

da MLCV, que representa a atividade agrícola da Santa Maria. 

 

 
Alunos devidamente equipados para o passeio 

 

Na continuidade da visita, os alunos puderam visualizar in loco o 

acompanhamento de todo o processo produtivo de papel, desde a 



desagregação dos fardos de celulose, passando pelo refinamento da celulose 

com a adição de produtos químicos, diluição e remoção de impurezas; daí 

entrando na máquina de papel e nesta o mesmo é prensado e secado através 

de cilindros aquecidos com vapor. Por fim, faz-se o rebobinamento e a 

embalagem para a distribuição.  

Observou-se também o pátio de toras, quais são picadas em picador 

e alimentam todo o calor gerado na produção do papel. Lembrando que toda a 

água utilizada no processo é tratada na estação de tratamento de água da 

própria Santa Maria. Vale destacar que toda essa produção passa por 

rigorosos testes de qualidade, tudo para garantir uma produção anual que 

ultrapassa 105 mil toneladas.  

No período da tarde, a visita técnica dos alunos do terceiro semestre 

do curso Técnico em Florestas Subsequente e funcionários representantes do 

colégio estendeu-se para o Viveiro Florestal da Empresa Golden Tree 

Reflorestadora, localizado na Colônia Vitória em Entre Rios.  

 

 
Imagem do viveiro visitado pelos alunos do Colégio Florestal 

 

Nesta empresa foram recepcionados pela responsável do viveiro, a 

Engenheira Agrônoma Tainá Jornada Ben, qual fez uma excelente explicação 

sobre todo o processo produtivo de mudas seminais e clonais, bem como 

durante a circulação em todos os setores produtivos do viveiro. Assim, os 



alunos puderam visualizar as diferenças no desenvolvimento das mudas entre 

gerações clonais, adubação, irrigação, semeadura, estaquia e enraizamento, 

jardins clonais, doenças e estrutura geral do viveiro. 

De acordo com Ana Claudia, diretora da UDP (Unidade Didático-

Produtiva) do Colégio Florestal, visitas técnicas como essas são de grande 

importância para o contato empresarial dos alunos. Além de, é claro, de todo o 

conhecimento proporcionado referente à disciplina de Tecnologia de Produtos 

Florestais, alinhando os conteúdos teóricos com a prática, o que é fundamental 

para a formação de um bom profissional. 

Seguem algumas fotos registrando a visita técnica no viveiro: 

 

 

 

 

A engenheira agrônoma Tainá explicando sobre as mudas aos discentes do Colégio Florestal 



 

 

 

Mudas produzidas no Viveiro Florestal da Empresa Golden Tree Reflorestadora 

 


