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Data de realização do evento: 23, 24 e 25 de junho de 2018 
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o pinhão como alimento,  Legislação e políticas públicas, Educação 
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UPF, UFSM, UDESC, UFSC, UFPR, EMBRAPA-Florestas, Projeto Charão (AMA-ICB/UPF), 
SEMA/RS. 
 

Comissão organizadora: 
Eng. Agr. Adão Gullich (ICMBio) 
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Comissão científica: 
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Dr. Alexandre Nienow (UPF) 
Dr. Cristiano Roberto Buzatto (UPF) 
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Secretaria do III Seminário: 
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Biólª Viviane T. R. Gaboardi (AMA) 
 
1.0) Antecedentes e Justificativa: 
Rebuscando a justificativa do II Seminário: 
A Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista-FOM) abrangia uma área de 
aproximandamente 200.000 km2 no planalto sul-brasileiro. Esta formação florestal tem 
como componente principal a Araucaria angustifolia. Dentro da área de ocorrencia da FOM, 
evidências apontam a expansão da distribuição da Araucária no sentido norte sul, tendo 
como região de origem provável os contrafortes da Serra da Mantiqueira entre a divisa dos 
estados do Rio de janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Associado a isso, a distribuição da 
Araucária e sua ocupação mais ao sul do Brasil, podem em parte ser atribuídas a 
deslocamentos de grupos indígenas pertencentes ao tronco cultural Jê. No planalto 
catarinense, os vestígios de acampamentos indígenas, conhecidos como "casa de índio" 
estão dispostos por toda a região e mostram vestígios de grupos humanos que usavam 
intensamente recursos vegetais, como a araucária, espécies da família Myrtaceae e a erva-
mate (Ilex paraguariensis). Estes vestígios, associados à história de deslocamento humano na 
região sul do Brasil, podem ser indícios que a distribuição da araucária, tal como observada 
no presente, tenha sido influenciada por grupos indígenas que agiram como dispersores e 
também como manejadores da espécie. A Araucária neste sentido pode ser entendida como 
uma espécie chave para compreender, tanto a dinâmica florestal, como também a dinâmica 
de uso e manejo da espécie que favorece as populações humanas que depende de seus 
recursos, como o pinhão. 
 
A exploração da Araucária para fins madeireiros, concentrada entre o inicio do século XX até 
a década de 70, teve impacto expressivo sendo componente importante na economia dos 
estados do Sul até o final da década de 70. Por um longo período foram exportadas madeiras 
serradas e laminadas para vários países. Tal exploração fez com que as reservas de araucária 
fossem praticamente exauridas do estado de São Paulo no período entre 1930 e 1940. No 
estado do Paraná em 1977, as matas remanescentes representavam apenas 4,3% da área 
original. Estima-se que entre 1958 e 1987 exportou-se mais de 15 milhões de m3 de madeira, 
fazendo com que a araucária fosse o produto madeireiro mais importante do Brasil até a 
década de 70. Na década de 60 a madeira ocupou o 4o lugar na pauta dos produtos 
brasileiros de exportação, sendo a madeira de araucária seu principal representante. 
A FOM representava aproximadamente 30% da cobertura florestal do estado de Santa 
Catarina (SC) no século XIX, sofreu forte redução e fragmentação por conta da expansão da 
fronteira agrícola e pecuária no século XX, não apenas no Estado de SC, mas em todo Sul do 
Brasil. Atualmente, os remanescentes florestais com ocorrência de araucária representam 
apenas 1 a 4% da sua área de ocorrência inicialmente registrada.  
 
Santa Catarina atualmente apresenta cobertura florestal da ordem de 24% na área de 
abrangência da Floresta com Araucária, no entanto, esta cobertura é fortemente 
fragmentada e com predominância de fragmentos menores de 50ha. Ainda, esta cobertura é 
composta por florestas secundárias, formadas por árvores jovens de espécies pioneiras e 
secundárias, com troncos finos e altura de até 15 metros e baixo potencial de uso.  



A Araucária esteve presente nos diversos ciclos econômicos, devido a sua madeira de 
excelente qualidade, mas atualmente há também um crescente reconhecimento da 
importância ecológico-econômica de suas sementes (pinhão) para a alimentação humana e 
da fauna nativa. 
 
Como consequência da exploração predatória da araucária, associada à destruição parcial do 
seu habitat, esta espécie está ameaçada de extinção segundo Lista Oficial de Espécies da 
Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, sendo classificada como criticamente ameaçada pela 
Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas da IUCN. 
 
A literatura científica apresenta muitas informações sobre a Araucaria angustifolia para 
diferentes aspectos ecológicos e econômicos, como: Fenologia reprodutiva; Demografia; 
Regeneração; Padrão espacial; Crescimento; Produção de sementes; Importância social; 
Dispersão de sementes; Predação de sementes; Variabilidade genética; Fluxo gênico; 
Fragmentação das populações; Propagação vegetativa, entre outros. Estas informações 
revelam o interesse pela Araucária, por ser esta de grande utilidade para sociedade como 
fornecedora de produtos florestais. Por outro lado, estas informações também apresentam 
aspectos preocupantes, no que se refere a conservação deste recurso florestal. Mesmo com 
estas informações, se mantem uma forte pressão para utilização da espécie, embora não 
exista um regramento legal que possibilite sua utilização de forma parcimoniosa, indicando 
sua sustentabilidade. 
 
No sentido de valorizar a Araucária buscando alternativas para sua utilização e conservação, 
foi realizado em setembro de 2011 o I Seminário Sul-Brasileiro sobre a Sustentabilidade da 
Araucária, em São José dos Pinhais/PR. Durante este evento foram debatidos vários temas 
sobre Legislação, Pesquisa e Tecnologias destinadas ao uso e conservação da Araucária. 
Passados dois anos, em junho de 2013, com o propósito de renovar esta discussão 
envolvendo diferentes atores sociais, aconteceu o II Seminário Sul-Brasileiro sobre a 
Sustentabilidade da Araucária, desta vez na UDESC-CAV de Lages/SC. O seminário realizado 
em Santa Catarina abrangeu um público misto, composto de pesquisadores, professores, 
estudantes, técnicos e agricultores que estejam envolvidos de alguma forma com a Floresta 
Ombrófila Mista, a qual é o ambiente de ocorrência da Araucária.  
 
2.0) A necessidade de seguir e aprofundar o debate: a missão do III Seminário 
 
Um dos ecossistemas mais explorados do sul do Brasil em termos madeireiros foi a Floresta 
com Araucárias, tendo gerado um ciclo econômico que não se sustentou por mais de 40 
anos. Os poucos ambientes remanescentes de Florestas com Araucárias apresentam 
dificuldades de manter a biodiversidade a ela associada, e de gerar produtos de maneira 
sustentável nas quantidades que o mercado vem demandando, a exemplo do pinhão. 
 
Nas últimas décadas várias iniciativas do poder público e da sociedade foram planejadas e 
implementadas buscando a conservação das Florestas com Araucárias, seja em termos de 
legislações, de políticas públicas, de campanhas educativas, de ações de plantios de 
araucárias, de criação de áreas naturais protegidas, entre outras.  Analisando a situação de 
conservação da Araucária nos três estados do sul do Brasil, que originariamente 
apresentavam significativa cobertura florestal, fica evidente a necessidade de discutirmos as 
presentes ações de conservação. Com este debate esperamos reunir os subsídios para 
fortalecer as ações que vêm se mostrando efetivas, redesenhar aquelas que não vem 



cumprindo com seus objetivos de conservação, e propor novas ações para um cenário futuro 
mais seguro para a Floresta com Araucárias.  
 
Com esse objetivo, de 23 a 25 de maio de 2018, será realizado o III Seminário Sul Brasileiro 
sobre a Sustentabilidade da Araucária, no centro de eventos da Universidade de Passo 
Fundo/RS. O evento está sendo promovido por instituições de ensino superior, a exemplo da 
UPF, UFSM, UDESC, UFSC, UFPR e a Embrapa Florestas, com envolvimento de seus 
programas de pós-graduação, sendo imprescindível o engajamento do poder público dos 
três estados do sul do Brasil. A realização do evento que teve sua primeira edição no Paraná, 
a segunda em Santa Catarina, ficará sob a responsabilidade da equipe do Projeto Charão 
(AMA-ICB/UPF). 
 
O III Seminário terá como temas focais as cadeias produtivas da Araucária, conservação e 
biodiversidade, inovação, uso sustentável, educação, legislação e políticas públicas. Será 
uma excelente oportunidade para reunirmos subsídios para melhor subsidiar as políticas 
públicas e as estratégias da sociedade, na busca de um melhor cenário futuro para as 
Florestas com Araucárias. 
 
Nesta edição do seminário será ampliado seu caráter pedagógico, que se faz necessário e 
urgente, divulgando a técnicos e lideranças rurais os procedimentos que permitem 
incorporar o pinheiro-brasileiro na geração de recursos dentro das propriedades rurais. 
Assim, será realizada uma ampla divulgação da realização do seminário, buscando trazer 
importantes representantes do setor produtivo para uma troca de idéias com pesquisadores, 
técnicos e conservacionistas do pinheiro-brasileiro e da Floresta com Araucárias. Como 
produto final do evento, reunindo palestras, trabalhos científicos e moções, será organizado 
um livro de “Anais do Seminário”, na forma de um e-book. 
 
3.0) Objetivos:  

- avaliar a situação de conservação da Araucaria angustifolia, a efetividade da 
legislação e das políticas públicas aplicadas a ela e às Florestas com Araucárias; 

- promover debates sobre o uso e consevação da Araucária, a cadeia produtiva 
envovida e as ameaças e oportunidades vislumbradas com a espécie; 

- apresentar resultados de pesquisas sobre temas que envolvam a Araucária; 
- Indicar ações que possam propiciar a conservação pelo uso deste recurso florestal.  
- subsidiar políticas públicas, em especial dos três estados do sul do Brasil, em suas 

estratégias de fomento e conservação dos recursos oriundos do pinheiro-brasileiro; 
- buscar estratégias mais efetivas junto aos proprietários rurais, buscando a 

conservação da Floresta com Araucárias em longo prazo 
- orientar técnicos e lideranças rurais sobre a legislação vigente que normatiza os 

plantios, o licenciamento e a certificação para o aproveitamento da Araucaria, em um 
caráter educativo e multiplicador, desmistificando o processo; 

 
 
4.0) Metodologia: 
O III Seminário está estruturado nos temas focais: produção e uso sustentável, inovação, 
educação, conservação e biodiversidade, legislação e políticas públicas. Cada um dos emas 
será abordado na forma de uma palestra e uma mesa redonda, composta por 3 a 4 
painelistas, permitindo um maior aprofundamento. Cada um desses temas também será 



debatido na sessão de apresentação de trabalhos técnicos, seja na forma de poster e nas 
apresentações orais. 

 

Serão realizadas oficinas com os temas: formação de pomar para a araucária, pinhão como 
alimento, cerveja de pinhão, processamento de frutos da FOM e manejo de plantios da 
araucária. Oficinas, sempre abordando temas que vislumbrem a conservação e o bom uso 
dos recursos florestais da FOM.  
 
 

4.1) Conteúdo programático: 
A) Produção e uso sustentável da Araucária 
a1) Cadeias produtivas da Araucária 

- Crescimento, competição, morfometria e manejo de Araucária com base no 
conceito de árvore individual; 

- Estratégias de manejo para plantios de araucária: uma abordagem prática; 
- Pagamento por serviços ambientais – o modelo do projeto “Estradas com 

Araucárias”  
 

B) Inovação nos produtos da Araucária 
b1) O pinhão como alimento: possibilidades e inovações 

- Potencial de uso do pinhão da araucária no desenvolvimento de produtos de 
conveniência por extrusão termoplástica. 

- Potencial nutritivo do pinhão 
- O pinhão como alimento: possibilidades e inovações 
 

C) Conservação da Araucária e biodiversidade da Floresta com Araucárias 
c1) Situação atual e conservação da Floresta com Araucárias 

- Autoecologia e genética da Araucária 
- Biotecnologia e sementes 
- Unidades de conservação para a Floresta com Araucárias 

 
D) Políticas públicas e legislação sobre a Araucária 

d1) Política Nacional para a Araucária 
- Conservação da Floresta Ombrófila Mista e uso da Araucaria angustifolia no 

Paraná 
- Certificação Ambiental para manejo agroflorestal e extrativismo de flora nativa 

no Rio Grande do Sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2)  Programação: 

23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 

produção e uso sustentável inovação  conservação e biodiversidade 
8 h e 30 min 
Palestra 1:   

“Uso sustentável e produção da 
Araucaria” 
Dr. Flávio Zanette 
(UFPR) 

8 h e 30 min 
Palestra 2:  

“O pinhão como alimento: 
possibilidades e inovações” 
Dra. Leilane de Conto 
(IFSC-Campus Urupema) 

8 h e 30 min 
Palestra 3:  

“Situação atual e conservação das 
Florestas com Araucárias” 
Dr. Adelar Mantovani 
(CAV-UDESC) 

10 h – café com pinhão 10 h – café com pinhão 10 h – café com pinhão 

10 h e 30 min 
Mesa Redonda 1:  

“Cadeias produtivas da Araucária” 
Coordenador: Dr. Ivar Wendling 
(Embrapa Florestas) 

 
Crescimento, competição, morfometria e 
manejo de Araucária  com base no 
conceito de árvore individual 
Cesar Finger 
(Professor UFSM) 

   
Estratégias de manejo para plantios de 
araucária: uma abordagem prática 
Mário Dobner Junior  
(Professor UFSC/Curitibanos) 
 
Pagamento por serviços ambientais – o 
modelo do projeto “Estradas com 

Araucárias”  
Edilson Batista 
(Pesquisador Embrapa Florestas) 

10 h e 30 min 
Mesa Redonda 2:  

“Utilização do pinhão como 
alimento: avanços nas pesquisas” 
Coordenadora:  Dra. Cristiane Helm 

(Embrapa Florestas) 

 
Potencial de uso do pinhão da araucária 
no desenvolvimento de produtos de 
conveniência por extrusão termoplástica. 
Carlos Wanderlei Piler De Carvalho 
(Pesquisador EMBRAPA Agr de Alimentos) 

 
Potencial nutritivo do pinhão 
Cristiane Helm 
(Pesquisadora Embrapa Florestas) 
 
Incorporação de farinha de pinhão no 
preparo de pré-mistura para bolos 
isentos de glúten 
Mônica Ikeda 
(Granotec) 

10 h e 30 min 
Mesa Redonda 4:  

“Estratégias para a conservação 
da Araucaria” 
Coordenador:  Dr. Adelar Mantovani  
(CAV-UDESC) 

 
Autoecologia e genética da Araucaria 
Prof. Maurício Sedrez dos Reis 
(Professor UFSC) 

 
Biotecnologia e sementes da Araucária 
Professora Neusa Steiner 
(Professora UFSC) 

 
Unidades de conservação para a Floresta 
com Araucárias 
Emerson de Oliveira 
(Técnico Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza) 

11h e 50 min: Sessão de homenagem 11h e 50 min: Sessão de homenagem 11h e 50 min: Sessão de homenagem 

apresentação de trabalhos técnicos licenciamento e certificação legislação 

14 h – 17 h e 30 min 
Apresentação de Trabalhos Técnicos 

 
 
 
 
 

(SALAS TEMÁTICAS) 

 
 

13 h e 30 min 
Palestra 3:  

“Certificação Ambiental para 
manejo agroflorestal e 
extrativismo de flora nativa no 
Rio Grande do Sul” 
 

Leonardo Marques Urruth  
Liana Barbizan Tissiani 
(DBIO/SEMA/RS) 
 

 

14 h 
Mesa Redonda 5:  

“Política nacional para a 
Araucária” 
Coordenador:  Dr. Flávio Zanette 
(UFPR) 
Conservação da Floresta Ombrófila Mista 
e uso da Araucaria angustifolia no 
Paraná 
Dr. João Batista Campos (SEMA/PR) 
 
Legislação e políticas públicas em SC 
Biólª Gabriela Brasil dos Anjos  
 (IMASC/FATMA/SC) 
 
A situação no Rio Grande do Sul 
Diego Melo Pereira 
(SEMA/RS) 



 
 
 

4.3) Descrição das oficinas: 
 
Oficina 1 :  FORMAÇÃO DE POMAR PARA ARAUCÁRIA 
Ministrantes:  Dr. Flávio Zanette (UFPR) e Dr. Ivar Wendling (Embrapa 
Florestas) 
 
OBJETIVOS: 
- Capacitar, de forma teórica, interessados na área de produção de mudas de 
araucária via enxertia para produção de pinhão; 
- Adquirir e/ou atualizar conhecimentos nas técnicas e processos utilizados na 
propagação de araucária e produção de mudas. 
 
PROGRAMAÇÃO 
- Aspectos gerais: a espécie araucária, seleção de matrizes de araucária; 
- Produção de mudas para porta-enxertos no viveiro: recipientes, substratos, 

adubação, semeadura e germinação; 
- Produção de mudas para porta-enxertos por semeadura direta no campo: 

adubação, semeadura e germinação; 
- Enxertia: importância e uso para espécies florestais, aspectos básicos, 

gradiente de juvenilidade e maturação, fatores que influenciam o sucesso; 
- Etapas e ações envolvidas na enxertia: seleção e resgate da planta matriz, 

formação dos porta-enxertos, coleta e transporte das brotações, locais e 
estruturas para realização; 

- Métodos de enxertia para araucária: borbulhia de placa, borbulhia de flauta 
ou canutilho, garfagem;  

- Cuidados pós-enxertia;  
- Estratégias para formação de pomar de araucária. 

 
 
 
 

 15 h – 18 h 
Oficinas 
OFICINA 1 – Formação de Pomar para Araucária 
OFICINA 2 – Pinhão como alimento 
OFICINA 3 – Cerveja de Pinhão 
OFICINA 4 – Processamento de frutos da FOM 
OFICINA 5 – Recuperação de áreas degradadas com 
a Araucária 

16 h  – café com pinhão 

 
16 h e 30 min 
Sessão de encerramento 

 
 

Atividade paralela 01: 
18 h 
Reunião da Rede de Unidades de 
Conservação do Norte do Rio Grande do 
Sul, e convidados de outras UCs de Santa 
Catarina e Paraná. 
 
Atividade paralela 02: 
20 h 
Jantar, por adesão, da Rede de UCs, 
palestrantes e interessados. 

Atividade paralela 01: 
 

 



Oficina 2 :  PINHÃO COMO ALIMENTO 
Ministrante: Dra Leilane do Conto (IFSC) 
conteúdos: Aspectos nutricionais do pinhão, possibilidades de 
processamentos com o pinhão, processamento da massa do pinhão, 
armazenamento, principais preparos a partir do pinhão, processos de 
inovação e de industrialização. 
 

 
Oficina 3 :  PROCESSAMENTO DE FRUTOS DA FOM 
Ministrante: Téc. Agric. Alvir Longhi (Cetap) 
Conteúdos: principais frutas nativas da Floresta Ombrófila Mista, 
propriedades nutricionais e medicinais das frutas nativas, em especial das 
mirtáceas, preparos de saladas, sucos, doces e salgados com as principais 
frutíferas da FOM, cadeias produtivas das frutas silvestres. 

 
 

Oficina 4 :  CERVEJA DE PINHÃO 
Ministrante: a definir  (equipe da Cervejaria Insana) 
 
 
Oficina 5: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS COM A ARAUCÁRIA 
Ministrantes: 
Eng. Agr. Anésio Marques (ICMBIO) 
Eng. Fl. Jorge Farias (UFSM) 
Eng. Agr. Adão Gullich (FLONA-ICMBio) 
Biol. Remi Weirich (FLONA-ICMBio) 

 

OBJETIVOS: 
- recuperar ambientes de áreas de preservação permanente (APPs) com a 
Araucaria angustifolia na Floresta Nacional de Passo Fundo, seguindo 
orientações de seu Plano de Manejo; 
- difundir técnicas de recuperação de áreas degradadas e enriquecimento 
florestal com o pinheiro-brasileiro, em oficina durante o III Seminário Sul 
Brasileiro sobre a Sustentabilidade da Araucária; 
- contemplar ações do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos 
Papagaios (PAN PAPAGAIOS), nas questões de recuperação e melhoria do 
hábitat em Floresta com Araucárias; 
 
METODOLOGIA: 
Local da oficina:  
Floresta Nacional de Passo Fundo (ICMBio), no município de Mato 
Castelhano/RS, em áreas  de preservação permanente, onde foi realizada a 
retirada de Pinus sp. (talhão 72). 
 
Método: 
Na faixa de 50m a partir de margem de curso d’água, serão realizadas 
atividades de recomposição da mata ciliar, utilizando-se de mudas de A. 
angustifolia, como espécie pioneira no processo de sucessão florestal. As 
mudas serão oriundas em parte do Viveiro Florestal instalado na FLONA, e a 



outra parte do Viveiro de Mudas da Universidade de Passo Fundo. Serão 
plantadas, de acordo com as técnicas silviculturais. 
 
A oficina terá uma carga horária de 4 horas, sendo de caráter prático-teórico, 
mas realizada integralmente em atividades práticas a campo, culminando com 
o correto plantio das mudas de pinheiro-brasileiro nas áreas de recuperação 
de florestas ciliares da Floresta Nacional de Passo Fundo. Será destinada a 
produtores rurais, técnicos e acadêmicos, como agentes multiplicadores do 
processo de enriquecimento florestal e recuperação de áreas degradadas com 
o pinheiro-brasileiro, num total de 30 vagas. 

 
Conteúdos da oficina: 
- Aspectos silviculturais no plantio da A. angustifolia; 
- Noções de adequações e recuperação de áreas degradas em APPs; 
- Necessidades ecológicas do pinheiro-brasileiro aplicadas ao manejo; 
- Condução dos plantios para o restabelecimento da biodiversidade da 

Floresta Ombrófila Mista; 
 
5) Orçamento 

Item Quant.  Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Hospedagem – Hotel ...(24 convidados x três 
diárias = 45 diárias )  72  130,00 9.750,00 

Alimentação  (referições 3 dias) 144  30,00 4.320,00 

Material- Kit (pasta, bloco de anotações, caneta e 
crachá, faixa do evento)  300  25,00 7.500,00 

Coffe Break (três dias, dois turnos,300 pessoas) 1.800  5,00 9.000,00 

Passagens áreas (15 convidados) 15  1.600,00 24.000,00 

Passagens rodoviárias diversos percursos (09 
convidados) 09  300,00 2.700,00 

Edição dos trabalhos técnicos e palestras pela 
editora, na confecção do e-book dos Anais, 
inserindo conteúdos das oficinas 01  3.400,00 3.400,00 

Serviço do site de inscrições, submissão e 
encaminhamento dos trabalhos, assistência técnica 01  7.500,00 7.500,00 

Impressão de folder (A4) “Certificação Extrativista e 
Agrofloresta” – DBIO/SEMA 10.000   1.490,00 

Total parcial 69.660,00 

Taxa administrativa (7%) 4.876,20 

TOTAL 74.536,20 

 
6) Contrapartida : 

Item Quant.  Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Auditório 03  400,00 1.200,00 

Secretaria do evento var  800,00 800,00 

Equipamentos para projeção, som var  1.400,00 1.400,00 

Site para divulgação var  350,00 350,00 

Assessoria de Imprensa var  500,00 500,00 

Assessoria de Marketing var  300,00 300,00 

 4.550,00 



7) produtos gerados para difusão do conhecimento: 

 

a) Folder sobre a certificação florestal e certificação de agroflorestas: folder elaborado 
pelos técnicos da SEMA/RS que será impresso em uma quantidade de 10.000 
exemplares, sendo distribuído aos participantes do III Seminário sobre a 
Sustentabilidade da Araucária, e posterior divulgação junto a sindicatos rurais, 
sindicatos dos trabalhadores rurais, permitindo a difusão da informação aos 
proprietários rurais, além dos técnicos e lideranças presentes no evento. O folder 
também será disponibilizado no site do evento (www.upf.br/araucaria). 

 

b) Cartilha sobre a formação de pomares de araucária: estamos em tratativa com a 
Embrapa Florestas para a disponibilização de 500 cartilhas sobre essa oficina durante o 
evento, e solicitando as permissões para também deixá-la na forma de e-book para 
consulta e download 

 

c) E-book contendo todos os trabalhos técnicos selecionados para serem apresentados 
durante o III Seminário Sul Brasileiro sobre a Sustentabilidade da Araucária, as 
palestras e o conteúdo das oficinas, sendo editado pela Editora da Unversidade de 
Passo Fundo. O E-book ficará disponível para consultas no site do evento, no site da 
UPF Editora, no formato PDF, podendo ser realizado seu download. 

d) Efeito dos multiplicadores 

Com a participação de técnicos que atuam na assistência técnica, lideranças rurais, 
professores dos cursos de graduação e de diversos programas de pós-graduação das 
universidades do sul do Brasil, será possível que o conhecimento gerado e debatido 
durante o III Seminário Sul Brasileiro sobre a Sustentabilidade da Araucária alcance 
diferentes setores da sociedade dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.upf.br/araucaria

