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PERFIL DE ESTUDANTE

“Sempre gostei de Lógica e Engenharia, de Física e Mate-

mática, mas não simpatizava muito com o ambiente cinza 

de obras a que essas áreas de estudo remetiam em um 

primeiro momento. Numa das feiras de profissões da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) é que conheci a Engenharia Industrial Ma-

deireira e pude me imaginar conciliando este gosto com um produto 

natural, vindo de florestas. A combinação entre todos os conteúdos 

me atraiu e fui adiante.” 

Foi assim que a carreira de Elisa Pizzaia Goltz, mestranda em En-

genharia Florestal pela UFPR, vislumbrou o futuro de sua carreira 

no setor de celulose e papel. Estudante premiada do 50.º Congresso  

Internacional de Celulose e Papel da ABTCP, Elisa atua hoje como coor-

denadora do Departamento de Calibração da Marrari enquanto pros-

segue com seus estudos. A paranaense, de 26 anos, já teve diversas 

experiências acadêmicas e profissionais no setor de base florestal. 

Quando ainda cursava a graduação em Engenharia Industrial Ma-

deireira na mesma universidade, teve seu primeiro estágio na Agência 

de Inovação da UFPR, seguido por outra vivência no Laboratório de 

Tecnologia da Madeira da Embrapa Florestas. “Simultaneamente, as-

sumi a Presidência da empresa Júnior do curso de Engenharia Indus-

trial Madeireira (IMAC) e participava do centro acadêmico”, diz Elisa, 

contando também que desde o início da graduação pleiteava uma 

bolsa de estudos na Universidade de Hamburgo (Alemanha). 

Ela tentou sem sucesso conseguir a bolsa em 2011, mas em 2012 
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Elisa recebe premiação das mãos de Celso Foelkel na cerimônia de abertura

AB
TC

P/
FA

US
TO

 TA
KA

O



64 Revista O Papel - novembro/November 2017

PERFIL DE ESTUDANTE

uma situação rara e valiosa que deve ser aproveitada”, apontando 

que a melhor forma de estudantes e pesquisadores aproveitarem o 

evento é “voltar suas atenções às necessidades dos profissionais 

que estão no mercado, direcionando melhor suas próximas linhas de 

pesquisa”. Para os profissionais que atuam no setor, Elisa acredita 

que o evento é mais bem aproveitado quando absorvem conclusões 

de estudos científicos para identificar problemas e soluções em suas 

áreas de atuação.

“Verdadeiramente penso e gosto muito da atividade de pesquisa 

e quero seguir esta carreira”, observou Elisa, que aponta a seguin-

te questão: quando se pensa em pesquisas no Brasil, imediatamente 

vem em mente a universidade pública. “Não é exatamente assim que 

me imagino daqui para a frente. Pretendo continuar pesquisando, 

mas dentro do meio privado, onde as coisas acontecem a todo o vapor 

e a tecnologia muda muito rápido.”            n

conquistou o que mais queria e foi para Hamburgo, onde estudou 

durante um ano. Na Alemanha, Elisa teve oportunidade de estagiar 

na fábrica de pianos Steinway & Sons. Já de volta ao Brasil, começou 

a participar do Programa de Educação Tutorial (PET), “uma mais ricas 

das experiências que tive enquanto acadêmica”, pontuou. Ela com-

plementa: “Nosso grupo PET desenvolvia atividades de ensino, pes-

quisa e extensão acompanhadas de perto pelo Prof. Dr. Ivan Venson, 

tutor do programa na época”. 

Outra experiência acadêmica extraordinária de Elisa: participar três 

vezes da Expedição Brasil Norte-Sul organizada pelo Prof. Dr. Renato 

Robert. “Foram três viagens com duração de um mês, visitando flores-

tas e indústrias, de Curitiba-PR até Cusco (Peru)”, pontuou. Depois de 

sua graduação, ela recebeu o apoio da Marrari para realizar trabalhos 

de pesquisa, que, inclusive, forneceu equipamentos para a realização 

do trabalho de conclusão de curso da graduação (justamente o tra-

balho que foi submetido ao Congresso ABTCP 2017 e premiado) e 

para a dissertação de mestrado. Tal parceria é que desembocou na 

contratação de Elisa pela empresa.

Sobre o trabalho apresentado e premiado no evento da ABTCP, in-

titulado Determinação instantânea da umidade e densidade aparente 

de cavacos em fábrica de celulose1, Elisa contou que a ideia surgiu 

da necessidade das fábricas de papel em determinar a qualidade dos 

cavacos na alimentação dos digestores. 

“As fábricas procuraram a Marrari, que possuía a tecnologia e os 

equipamentos, e a empresa fez uma proposta de teste piloto nas 

unidades fabris. Por tratar-se de um sistema novo, até então nunca 

usado, não bastava uma análise técnica. A Marrari, então, me chamou 

para fazer o trabalho usando seus equipamentos e pediu uma opinião 

científica”, disse Elisa. Ela afirmou também que foi a partir disso que 

passou a contar com o auxílio dos engenheiros Ricardo Uchoa e André 

Simon, da Marrari, e Wendel Demuner, da Klabin, que foram coautores 

de seu artigo premiado.

Para Elisa, além de a premiação da ABTCP lhe trazer visibilidade 

para a carreira, o título conquistado valoriza a parceria com empresas 

que apoiaram o estudo, como a Marrari. “A premiação também refor-

ça a divulgação dos resultados, e isso, sem dúvidas, aumenta minha 

rede de contatos e consequentemente as oportunidades profissio-

nais.” As honras conquistadas por seu trabalho não geraram apenas 

felicidade e congratulações entre seus colegas. “O principal resultado 

positivo foi a notícia do teste piloto de minha pesquisa em fábricas 

de celulose, o que é algo maravilhoso, pois conecta nossas leituras 

teóricas à realidade industrial.”

A estudante diz que a importância do Congresso ABTCP e da di-

vulgação de trabalhos científicos está na conexão entre as comu-

nidades industrial e acadêmica. “O Congresso reúne ambas; esta é Elisa durante pesquisa em campo
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