
 

 

      II SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DA NOZ-PECÃ e                                       
II ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DA NOZ-PECÃ 

 

11 e 12 de abril de 2019  
Cachoeira do Sul - Rio Grande do Sul - Brasil 

 
 
                 O II SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DA NOZ-PECÃ e a II ABERTURA OFICIAL DA 

COLHEITA DA NOZ-PECÃ serão realizados nos dias 11 e 12 de abril de 2019, em Cachoeira do 

Sul, Rio Grande do Sul. Os eventos são dirigidos a produtores rurais, empresários, técnicos, 

comerciantes, industriais, extensionistas, estudantes e pesquisadores. O primeiro dia ocorre no 

Auditório da ULBRA em Cachoeira do Sul. A programação prevê palestras e painéis com 

especialistas da América do Sul e da América do Norte, havendo debates sobre o cenário atual e 

tendências de mercado, além de abordagens sobre técnicas de produção. Também haverá uma 

mostra de trabalhos científicos, pela primeira vez, especificamente para Nogueira-Pecã.  

                   No dia 12 de abril está previsto um Dia de Campo, na sede da Pecanita Agroindustrial, 

BR 153, km 402, com várias estações, onde o público poderá ver novidades e recomendações 

técnicas para a cultura. Na sequencia será realizada a Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã, 

com a presença de autoridades políticas.  

                   O evento tem como objetivo fortalecer o cultivo da nogueira-pecã, proporcionando um 

valioso intercâmbio de informações e disponibilizando dados importantes para todos os segmentos 

do setor, especialmente com novidades e tecnologias para melhoria da produção e da qualidade do 

noz-pecã.  

                   Estarão presentes todos os elos da Cadeia Produtiva da Noz Pecã, que participam de 

modo direto e ou indireto, no fornecimento de insumos, na produção, na industrialização e no 

comércio. Além disso, o evento oportunizará a apresentação de trabalhos científicos que serão 

publicados em anais. 

 
Envio de resumos: 15 de dezembro de 2018 até 15 de março de 2019.   
Informações: carlos.r.martins@embrapa.br 
 
Promoção:         SEAPI - Câmara Setorial – PRÓ-PECÃ 
                            SDR - EMATER/RS-ASCAR 
                            EMBRAPA Clima Temperado 
       Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul 
                            INTA – Argentina 
       INIA - Uruguai 
                                              
 
Apoiadores: Pecanita, Divinut, Paralelo 30, Pecanobre, Pitol, Skyllonozes, UFRGS, UFPEL, UFSM, 
ULBRA, UERGS, Instituto Brasileiro de Pecanicultura, IRGA, Cluster del Pecán-Argentina, Cappecan 
– Cámara Argentina de Productores de Pecan, APPU- Asociación de Productores de Nuez Pecán 
del Uruguay. 
 


