


Panorama do evento

Informações
- Seminário de Sustentabilidade da Araucária e da Erva Mate
- De 19 a 22 de Julho
- Evento online com parte presencial em Xanxerê-SC, com datas à confirmar

Total de participantes
- 393 pessoas

Total de palestrantes e moderadores
- 43 palestrantes e moderadores

Total de visualizações na página do evento
- 2.871 pessoas



Quão satisfeito você ficou com o conteúdo do programa?

Quão satisfeito você ficou com os palestrantes e seu domínio de conteúdo?



Quão satisfeito você ficou com a organização geral?

Quanto você avalia que o Seminário foi relevante e contribuiu para seu trabalho?



Você é favorável ao manejo florestal da Araucária?



Por que é contra.....
“Todo o ciclo deve ser completo para que os animais possam sobreviver, também tem o
risco do manejo para a retirada de plantas para fins de ganhos em proveito de empresas ou pessoas mal 
intencionadas.”

Por que é a favor.....
"Trata-se de uma espécie nativa especial para alavancar a produção florestal e fortalecer o tripé economia, 
ecologia e sociologia.”

"Acredito que a melhor maneira de conservar a araucária seja pelo seu uso sustentável.”

"Porque a araucária possui um enorme potencial de produção, e que hoje é extremamente desvalorizado.” 

"Pois somente com o correto e bom manejo da Araucária conseguiremos fazer dela uma excelente alternativa 
de renda para diversos produtores rurais.”

”Porque é algo necessário , para o progresso da espécie, tardando assim sua extinção. Pois aí realizar o 
manejo, estamos contribuindo com a saúde da planta.”

"Para perpetuação da espécie e do seu ecossistema.”



“Porque um manejo feito de maneira correta, sem prejudicar o meio ambiente, pode trazer inúmeros 
benefícios, como dados de pesquisas e informações relevantes.”

"Para manter a floresta viva e procurar explorar os recursos naturais de forma menos invasiva e destrutiva, 
causando o mínimo de impacto ambiental.”

"Se for feito adequadamente pode ser um incentivo para novos plantios. Caso o manejo não seja adequado 
e controlado, penso que a araucária praticamente será dizimada.”

"Recurso natural que necessita de manejo e estímulo ao plantio comercial.”

"Melhor forma de manutenção e preservação da espécie, conforme já demonstrado por vários profissionais 
da área de engenharia florestal, bem como pela experiência prática que tenho sobre o assunto.”

"Por ser uma espécie apreciada, conhecida pela população e por possibilitar a geração de renda para a 
propriedade rural.”



"Porque é uma forma de devolver um pouco a natureza aquilo que aos poucos está se perdendo.”

"Para manter a floresta viva e procurar explorar os recursos naturais de forma menos invasiva e destrutiva, 
causando o mínimo de impacto ambiental.”

"Eu concordo com o corte das áreas plantadas, e o corte das árvores velhas e doentes. Mas, o manejo das 
florestais teriam que ter mais estudos sobre o assunto. Por exemplo, monitorar com ferramentas genéticas 
a variabilidade genética antes e após o manejo.”

"Nas mãos certas, de profissionais especializados a floresta melhora, ao longo do tempo. Largada à sua 
própria sorte, empobrece e é invadida por espécies que podem até ser do ecossistema, mas são inibidoras 
da regeneração ou ocupam espaço importante de uma floresta equilibrada.”



Do que você menos gostou?

Senti falta do contato e interação no evento presencial.

Alguns palestrantes não obedeceram o tempo estabelecido …

Muitas horas seguidas por dia.

Evento foi pouco divulgado.

Duração das apresentações.



Do que você mais gostou? 
Questões mais citadas

Da iniciativa de se fazer este seminário, o tema abordado foi excelente, 
principalmente nos dois primeiros dias.

Do nível das apresentações e qualificação e conhecimento dos palestrantes e das 
palestras.

Da diversidade da programação, da pertinência dos tema, da adequação das 
espécies selecionadas e dos profissionais convidados para abordar cada um dos 
temas.

Da organização do evento e cordialidade.



Você gostaria de participar de eventos futuros da SOBRADE?



Você prefere que o próximo evento se dê:



Muito obrigado à todos participantes, 
palestrantes e moderadores! 

Nos vemos em Xanxerê - SC na edição presencial em 2022. 




