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A indústria de base florestal instalada constitui uma atividade 
importante, responsável por 4% do PIB estadual, geradora de 
7% dos empregos, 3% da arrecadação de impostos e 2% do 
valor de venda dos produtos florestais exportados.

“
“
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O cenário mundial atual destaca uma mudança 
do paradigma de produção, em que além dos 

aspectos econômicos devem ser considerados os 
aspectos sociais e ambientais dos plantios flores-
tais, buscando o desenvolvimento sustentável. 
Neste contexto, as florestas plantadas, como recur-
so renovável tem importante papel não somente 
pela sua função produtiva, mas pela prestação de 
serviços ambientais, pois evitam o desmatamento 
de habitats naturais, protegendo assim a biodi-
versidade, preservam o solo e nascentes dos rios, 
recuperam áreas degradadas e contribuem para 
a redução das emissões de gases causadores do 
efeito estufa. Além disso, a atividade florestal gera 
emprego e renda em toda a sua cadeia produtiva 
e oportuniza a participação de pequenos e médios 
produtores rurais, valorizando o desenvolvimento 
regional sustentável. 

O Rio Grande do Sul tem uma história de mais 
de um século relacionada às florestas plantadas, 
quando foram estabelecidos os primeiros plantios 
de acácia negra para fins industriais, seguidos dos 
plantios de Eucalipto e de Pinus. Posteriormente 
estímulos governamentais, como os incentivos 
fiscais ao reflorestamento, oferecidos na década de 
60, impulsionaram a formação da atual base flores-
tal ampliada pelos plantios florestais que seguiram 
com seus empreendimentos mesmo sem mais 
estímulos governamentais. 

No início do século XXI a produção florestal, 
no contexto internacional, voltou-se para o sul da 
América Latina, para países como o Uruguai, Argen-
tina e Brasil, especialmente para a metade sul do 
Rio Grande do Sul, graças às condições favoráveis 
de clima e solo e a avançada tecnologia desenvol-
vida no Brasil. A base florestal plantada no territó-
rio gaúcho teve então excelente oportunidade de 
ampliação, com propostas de grandes investimentos 

especialmente no sul do estado, o que tornou o Rio 
Grande do Sul o polo mais promissor do hemisfério 
sul para a indústria de base florestal. Entretanto, sur-
giram barreiras que levaram alguns dos investidores 
a migrar para outros estados e países.

Mesmo assim, a indústria de base florestal ins-
talada constitui uma atividade importante, respon-
sável por 4% do PIB estadual, geradora de 7% dos 
empregos, 3% da arrecadação de impostos e 2% do 
valor de venda dos produtos florestais exportados. 
O Estado possui 8% da área florestal do Brasil e 
desponta no cenário nacional com 10% do consumo 
de madeira produzida em todo País (20 milhões de 
m³ no RS), destacando atividades como a indústria 
moveleira e a produção de celulose.

A primeira edição do relatório sobre “A In-
dústria de Base Florestal no RS – Dados e Fatos” 
publicada em 2015 foi um importante marco na 
divulgação dos indicadores da cadeia produtiva 
florestal. Nesta segunda edição estamos atualizando 
os dados, mostrando a evolução das atividades e in-
dicando novas potencialidades e perspectivas para 
o setor de florestas plantadas no território gaúcho. 

A AGEFLOR está empenhada em divulgar 
informações para a sociedade sobre os indicado-
res do setor florestal gaúcho, buscando contri-
buir com o desenvolvimento desta atividade no 
Estado através de dados que fundamentem as 
decisões e na superação das barreiras existentes, 
demonstrando que a atividade agrícola de flores-
tas plantadas constitui um importante, promissor 
e sustentável agronegócio.

Diogo Carlos Leuck
Presidente Gestão 2016/2017
AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais

MENSAGEM DA AGEFLOR
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1.Apresentação

Este Anuário reúne as principais informações sobre a indústria de base flo-
restal do Estado do Rio Grande do Sul. Capitaneadas pela Associação Gaúcha de 
Empresas Florestais, a AGEFLOR, as informações abrangem os gêneros florestais 
Pinus, Eucalipto e Acácia, dando um panorama sobre a área plantada, produção, 
consumo, produtos florestais não madeireiros, importância e desafios do setor.

Com informações mais recentes (ano base 2015), a elaboração do Anuário 
ficou a cargo da CONSUFOR Consultoria e Avaliações, empresa de consultoria 
em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria da madeira, papel 
e celulose, bioenergia, siderurgia, floresta e agronegócio. 

A AGEFLOR

A AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais é uma sociedade 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, que representa as empresas da cadeia 
produtiva de base florestal do Rio Grande do Sul. Fundada em 22 de setembro 
de 1970 reúne em seu quadro 34 empresas que atuam em diferentes segmentos 
da cadeia produtiva de base florestal, tais como florestamento e reflorestamento, 
produção de madeira serrada para uso na construção civil e indústria movelei-
ra, produção de painéis (MDF e MDP), compensados, aglomerados, laminados e 
faqueados, celulose e papel, resinas (breu e terebintina), tanino e seus derivados, 
postes de madeira tratada, cavacos para a produção de celulose, energia (lenha e 
carvão), pellets,  mudas florestais, máquinas e equipamentos, insumos e produtos 
químicos, prestação de serviços e consultorias. 

Objetivos

Congregar e representar as empresas que tenham por finalidade a produção, 
a industrialização e a comercialização de produtos de base florestal, basicamente 
oriundos de florestas plantadas, buscando contemplar os aspectos sociais, ambien-
tais, econômicos e tecnológicos. Atua em prol do desenvolvimento sustentável da 
cadeia produtiva de base florestal gaúcha, através da representação institucional 
de suas empresas associadas estabelecendo relações com os poderes públicos e 
a sociedade, no âmbito municipal, estadual e federal. Realiza reuniões, palestras, 
seminários, treinamentos, visitas técnicas e eventos. Desenvolve programas espe-
ciais, como o Programa Pinus voltado ao manejo sustentável e competitividade da 
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cadeia produtiva do Pinus no Rio Grande do Sul e participa de projetos como o 
Projeto de Controle da Vespa-da-madeira, desenvolvido junto à EMBRAPA FLO-
RESTAS e a Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais – ASBR. Também 
atua em parceria com o poder executivo e entidades de pesquisa na prevenção, 
monitoramento e controle de pragas florestais.  Busca desenvolver atividades 
voltadas ao arranjo produtivo florestal, contemplando tanto as grandes como as 
médias e pequenas empresas associadas, bem como os produtores rurais que têm 
no plantio de florestas uma alternativa de renda e diversificação da produção em 
suas propriedades.
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Representação junto a Comitês, Conselhos e Fóruns
Através de seu Presidente, Diretores e Assessores e Técnicos das empresas 

associadas, a AGEFLOR se faz representar junto a Comitês, Conselhos, Fóruns e 
similares, buscando a integração com entidades públicas e privadas.

Tipo Instituição

Câmara Setorial de Florestas Plantadas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Câmara Setorial de Florestas Plantadas
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
do RS

Câmara Setorial da Apicultura do Rio Grande do 
Sul

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
do RS

Comitê Da Indústria De Base Florestal E Moveleira
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul

Comitê Gestor Estadual do Plano ABC-RS
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
do RS

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Lago Guaíba

Público-privada

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Tramandaí

Público-privada

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Camaquã

Público-privada

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Ibicuí

Público-privada

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 
do Baixo Jacuí

Público-privada

Comitê De Gerenciamento Da Bacia Hidrográfica 
Do Rio Santa Maria

Público-privada

Conselho Consultivo da Estação Ecológica do Taim
Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodi-
versidade-MMA

Conselho Consultivo do Parque Nacional Lagoa do 
Peixe

Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodi-
versidade-MMA

Conselho Consultivo da FLONA de São Francisco 
de Paula

Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodi-
versidade-MMA

Conselho Diretor do Centro de Biotecnologia da 
UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Comissão de Sementes e Mudas - RS Superintendência do MAPA/RS

Diálogo Florestal Público-privada
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Empresas associadas

AGRO INDUSTRIAL E PASTORIL CENTAURO LTDA
Rua Carlos Trein Filho, 909, aptº 1402
90450-120 - PORTO ALEGRE – RS

AGROPECUARIA CONDOR LTDA
Rua Antônio Carlos Berta, 475 conj.1401
91340-020 - PORTO ALEGRE – RS
www.agropecuariacondor.com.br

AGROVER AGRICULTURA FLORESTAMENTO
Vila Ouro Verde
95480-000 - CAMBARÁ DO SUL - RS
www.cambarasa.com.br

ÂMBAR FLORESTAL LTDA
Rua Ramiro Barcelos,657
96225-000 – SÃO JOSÉ DO NORTE – RS
www.ambarflorestal.com.br

CELULOSE IRANI SA
Rua General João Manoel, 157 - conj. 903
90010-030 - PORTO ALEGRE - RS
www.irani.com.br

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
Rua São Geraldo, 1680
92500-000 - GUAÍBA - RS
www.celuloseriograndense.com.br

DURATEX FLORESTAL LTDA
Rua Julio de Castilhos, 1787 sala 1
95860-000 - TAQUARI - RS
www.duratex.com.br

F&W FORESTRY BRAZIL - CONSULTORIA FLORESTAL 
LTDA
Rua General Daltro Filho, 30
92500-000 – GUAÍBA – RS
www.fms.com.uy

FIBRIA CELULOSE S/A
Rua Gonçalves Chaves, nº 3830
96015-560 - PELOTAS – RS
www.fibria.com.br

FLOPAL - FLORESTADORA PALMARES LTDA
Rua 24 de Outubro,1557 conj.201
90510-003 - PORTO ALEGRE - RS
www.flopal.com.br

FLOSUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
RS 040 - Km 84 - Túnel Verde
95552-000 – CAPIVARI DO SUL – RS
www.flosul.com.br

GRANFLOR - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORES-
TAIS LTDA
Av. Carlos Gomes, 1200 sala 502
90480-001 – PORTO ALEGRE – RS
www.granflor.com.br

HABITASUL FLORESTAL S/A
Rua General João Manoel, 157 - conj. 903
90010-030 - PORTO ALEGRE - RS
www.irani.com.br

JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Rua Ítalo Raffo, 693
94930-240 - CACHOEIRINHA - RS
www.jimo.com.br

LINCK MÁQUINAS S.A.
Av. das Indústrias, 500, Bairro Industrial
92990-000 - ELDORADO DO SUL - RS
www.linckmaquinas.com.br

MADEIREIRA GIACOMET S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Sinimbu,1045 - 1º andar
95020-002 - CAXIAS DO SUL – RS
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MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA
Rua Tomaz Flores, 219 - 1º andar
90035-201 - PORTO ALEGRE – RS

MADEM S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA E 
EMBALAGENS
Rodovia RSC 470 Km 223,82 95720-000 - GARIBALDI – RS
www.madem.com.br

MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S/A MOTRISA
Rua Dona Laura, 320 conj. 501
90430-090 - PORTO ALEGRE – RS

PARTICIPAÇÕES RESIGAL LTDA
Av. Cristovão Colombo, 3084 conj. 207
90560-002 - PORTO ALEGRE – RS
www.resigal.com.br

PINVEST PINHEIRAIS G. E I. SA
Av. 24 de Outubro,1557 sala 406
90510-003 - PORTO ALEGRE – RS

PLAJAP ATIVIDADE RURAL LTDA
Av. Mauá, 1263
90030-080 - PORTO ALEGRE – RS

RAUBER E CIA LTDA
Gen. Emilio Lucio Esteves, 1131 - sala 101
95600-000 - TAQUARA – RS

RB SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua B, Setor 5, Distrito Industrial
96204-040 - RIO GRANDE – RS

REFLORESTADORES UNIDOS S.A.
Rodovia RS 020, Km 135
95480-000 - CAMBARÁ DO SUL, RS
www.reflorestadoresunidos.com.br

RODOPARANÁ TIMBER FOREST EQUIPAMENTOS
Av. Juscelino K. de Oliveira, 3545, CIC
81270-200 - CURITIBA - PR
www.timberforest.com.br

SETA SA EXTRATIVA TANINO DE ACÁCIA
Rua 1º de Maio, 1109
93600-000 - ESTÂNCIA VELHA – RS
www.seta-sa.com.br

STORA ENSO FLORESTAL RS LTDA
Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1400 - 12º andar
04543-000 - SÃO PAULO - SP
www.storaenso.com/careers/latin-america

TANAC SA
Rua Torbjorn Weibbul, 199
95780-000 - MONTENEGRO - RS
www.tanac.com.br

TANAGRO S.A.
Rua Torbjorn Weibbul, 199
95780-000 - MONTENEGRO - RS
www.tanac.com.br

TERRAS VERDES FLORESTADORA LTDA
Rua dos Andradas,1001 - 4º andar
90020-007 - PORTO ALEGRE - RS
www.terrasverdes.com.br

TRAMONTINA MADEIRAS
Rodovia RST 471, Km 233
96610-000 - ENCRUZILHADA DO SUL - RS
www.tramontina.com.br/responsabilidade-ambiental

TREVO FLORESTAL LTDA
Av. Padre Cacique, 320
90810-240 - PORTO ALEGRE – RS

VALMOR JOSÉ RAUBER
Rua Adalberto Muller, 628
96640-000 - RIO PARDO – RS
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Estrutura da AGEFLOR
A AGEFLOR tem sua competência e estrutura estabelecidas por Estatuto 

Social aprovado em Assembleia Geral por seus associados. Está composta por 
uma Diretoria, da qual fazem parte o Presidente e 8 Vice-Presidentes. Possui três 
Conselhos: Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. Con-
ta também com um quadro técnico integrado por um Diretor Executivo e Asses-
sorias: técnica, jurídica e de comunicação. A equipe administrativa está composta 
por uma Secretária e Relações Públicas, Auxiliar Administrativo – Financeiro e 
eventuais estagiários.

Gestão 2016/2017

DIRETORIA

Cargo Titular Empresa

Presidente Diogo Carlos Leuck
Seta S.A. Extrativa Tanino de 
Acácia

Vice-Presidente Adjunto Luiz Augusto Alves Tanagro S.A.

Vice-Presidente de Comunicação 
e Relações Institucionais 

João Fernando Borges Stora Enso Florestal RS Ltda

Vice-Presidente de Produção 
Industrial e Arranjos Produtivos

Romualdo Maestri 
GRANFLOR - Gestão de Empre-
endimentos Florestais Ltda

Vice-Presidente de Mercado e 
Certificação

Péricles Pereira Druck Habitasul Florestal S.A.

Vice-Presidente de Administração 
e Finanças 

Ruter Disarz Terras Verdes Florestadora Ltda

Vice-Presidente da Cadeia Pro-
dutiva da Acácia

Luiz Augusto Alves Tanagro S.A.

Vice-Presidente da Cadeia Pro-
dutiva de Eucalipto

Walter Lídio Nunes CMPC Celulose Riograndense
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CONSELHO DELIBERATIVO

Segmento Titular Empresa Suplente Empresa

Ex-Presidente
Cesar Vicente 
Trindade

Trevo Florestal Ltda
Telmo Azevedo de 
Azevedo

RB Sul Indústria e 
Comércio Ltda

Pinus
João Batista de 
Zorzi

Agrover Agricultura 
e Florestamento   

Eucalipto Walter Lídio Nunes
CMPC Celulose 
Riograndense

Leonardo Santos 
de Souza

Fibria S.A.

Acácia
Otavio Guimarães 
Decusati

Tanagro S.A.
Carlos Alfredo 
Leuck

Seta S.A. Extrativa 
Tanino de Acácia

Outros Gêneros
Cornelia Kisslinger 
Rodrigues

Agropecuária Con-
dor Ltda

Claudia Helena 
Plass

Plajap Atividade 
Rural Ltda

Indústria
Júlio Luiz Pereira 
Morandi

Jimo Química In-
dustrial Ltda.

José Victor Basso
Flosul – Industria 
e Comércio de 
Madeiras Ltda

Associação de Plan-
tadores Florestais

José Ricardo Parai-
so Ferraz

Duratex Florestal 
Ltda

Roberto Luiz Aimi
Forjasul Madeiras 
S.A

CONSELHO FISCAL
Titular Empresa Suplente Empresa

Enio Arduino Guerra Pinvest Pinheirais Gaú-
chos e Investimentos 
S.A.

Valmor José Rauber Valmor José Rauber

Luiz Sérgio Ruwer Moinhos de Trigo Indíge-
na S.A. - Motrisa

Lucas Pasetto F&W Forestry Brazil - 
Consultoria Florestal 
Ltda

Renato Domingos Ber-
tuol

Madeireira Internacional 
Ltda.

Daniel Chies Madem S.A. Indústria e 
Comércio de Embala-
gens
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CONSELHO CONSULTIVO
Entidade Titular/Suplente
AFUBRA - Associação dos Fumicultores do Brasil Titular: Marco Antonio Dornelles

Suplente: Juarez Iensen Pedroso Filho
EMATER/RS – Associação Riograndense de Empre-
endimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural

Titular:  Antonio Carlos Leite de Borba
Suplente: Alencar Paulo Rugeri

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa  Agro-
pecuária

Titular: Dr. Edson Tadeu Iede
Suplente: Dr. Sérgio Gaiad

FAMURS – Federação das Associações de Municí-
pios do Rio Grande do Sul

Titular: Mário Augusto Ribas do Nascimento 
Suplente: Marion Luiza Heinrich 

FETAG – Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura no Rio Grande do Sul

Titular: Nestor Bonfanti
Suplente: Guilherme Velten Junior

FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul

Titular: Walter Rudi Christmann
Suplente: Serafim Gabriel Quissini

FARSUL - Federação da Agricultura do Estado do 
Rio Grande do Sul

Titular: Carlos Rivaci Sperotto
Suplente: Ivo Lessa Silveira Filho

MOVERGS - Associação das Indústrias de Móveis 
do Rio Grande do Sul

Titular: Ivo Cansan
Suplente: Luiz Attilio Troes

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Titular: Jorge Antonio de Farias
Suplente: Solon Jonas Longhi

AGAFLOR – Associação Gaúcha de Florestadores Titular: João Marques de Borba
Suplente: Eugene Cardoso Chouene

DIRETOR EXECUTIVO
Engº. Agrônomo Jorge Antonio Heineck

ASSESSORIAS
Técnica: Engª. Florestal, MSc Margô Guadalupe Antonio
                Engº. Florestal João Vianei Menezes da Silva
Jurídica: Advogado Paulo Harrisson Ventura Willadino
Comunicação: Jornalista Álvaro Bueno

EQUIPE ADMINISTRATIVA
Renate Luiza Müller – Secretária e Relações Públicas
Simone Câmara da Silva – Técn. em Contabilidade
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2. As Plantações Florestais
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Sua economia classifica o Estado como o 5º mais importante em termos de 
Produto Interno Bruto, PIB, o qual deve alcançar em 2015, segundo estimativas, o 
patamar de R$ 392 bilhões. A evolução do PIB e o respectivo crescimento real são 
apresentados na Figura 2.02. 

2.1. Contexto Nacional
Antes de abordar o tema das plantações florestais, torna-se apropriado contex-

tualizar a situação do Estado quanto à área, população, economia e situação fundiá-
ria, como forma de consolidar a base de informações conectadas ao setor florestal.

O Rio Grande do Sul, situado no extremo sul do país, ocupa uma área de 28,2 
milhões de hectares ou o equivalente a 3,3% da área total do país. Faz limites, no 
Brasil, com o Estado de Santa Catarina, e com os países Uruguai e Argentina. 

Sua população é de 10,7 milhões de habitantes, segundo o Censo 2010, equili-
brada entre os gêneros, mas concentrada nas regiões urbanas, como na média do 
país (Figura 2.01). A estimativa da população do Estado para 2015 é de 11,2 milhões 
de habitantes.

  

 

 
 

FIGURA 2.01 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTADO SEGUNDO O GÊNERO E ZONA DE RESI-
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=

Sua economia está baseada principalmente na atividade terciária ou de 
serviços, a qual representa 2/3 do produto gerado. Em seguida figura a atividade 
secundária ou industrial, que gera 1/4 do produto estadual. Fecha a lista, a atividade 
ligada à agricultura, com uma participação no PIB da ordem de 10% do total. Os 
dados são apresentados na Figura 2.03 e se baseiam na composição do PIB de 
2013, dado oficial mais recente disponibilizado pelo governo gaúcho.

FIGURA 2.02 – EVOLUÇÃO DO PIB E CRESCIMENTO REAL DO ESTADO

=
 

 

A estrutura fundiária do Estado é baseada numa grande quantidade de esta-
belecimentos de pequena dimensão (< 50 ha), os quais alcançam a proporção de 
7/8 da quantidade total de estabelecimento. Quanto à dimensão dos estabeleci-
mentos há uma distribuição muito mais equilibrada: apenas a classe entre 51 e 500 
ha é que se destaca, com 33% da área total ocupada.

A distribuição da estrutura fundiária do Estado é apresentada na Figura 2.04, 
onde os estabelecimentos são classificados quanto à quantidade e dimensão.

FIGURA 2.03 – COMPOSIÇÃO DO PIB ESTADUAL
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=

Quanto à ocupação dos estabelecimentos agropecuários, a pecuária e a 
lavoura temporária são predominantes no Estado, ocupando 93% da área destes 
estabelecimentos. É praticamente a mesma distribuição no Estado em relação à 
quantidade de estabelecimentos.

Importante notar que a atividade de florestas plantadas é preponderante em 
relação às lavouras permanentes, ocupando 4% da área total, enquanto as culturas 
permanentes representam apenas 2% do total. A Figura 2.05 demonstra a distribui-
ção das atividades em relação ao uso das propriedades.

FIGURA 2.04 – DISTRIBUIÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO ESTADO

FIGURA 2.05 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA E USO DO SOLO NO ESTADO

Fonte: IBGE / Adaptação: CONSUFOR
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2.2. Área de Plantios Florestais
Da área total plantada no país, de 7,8 milhões de hectares, o Rio Grande do Sul 

responde por 8%, dispondo de 593 mil ha plantados com Eucalipto, Pinus e Acácia. A 
representatividade do Estado segundo cada um dos gêneros é mostrada na Figura 2.07.

 

 

FIGURA 2.07 – REPRESENTATIVIDADE DO RIO GRANDE DO SUL QUANTO AOS PLANTIOS FLORESTAIS

Os plantios de Eucalipto do Estado representam 5% do total plantado com o 
gênero no país, enquanto o Pinus representa 12% do total plantado. Já com relação à 
Acácia, historicamente o Estado detém a preponderância das áreas plantadas com o 
gênero, detendo mais da metade da área total plantada no país.

A evolução dos plantios florestais do Estado pode ser vista na Tabela 2.01 e Figura 
2.07. A área, de quase 600 mil hectares, representa 2% da área total do Estado e vem 
apresentando uma evolução distinta quanto aos gêneros.

TABELA 2.01 – EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA NO RIO GRANDE DO SUL

Ano
Área plantada (1.000 ha)

Eucalipto Pinus Acácia Total
2006 184,2 181,4 142,4 508
2007 222,2 182,1 159 536,6
2008 277,3 173,2 188,3 638,8
2009 272 171,2 139,1* 582,3
2010 273 169 89,9 531,9
2011 280,2 164,8 89,1 534,1
2012 284,7 164,8 90,2 539,7
2013 316,4 164,2 88,8 596,4
2014 309,1 184,6 103,6 597,3
2015 308,5 184,5 100 593,1

* Os dados referentes aos plantios de Acácia em 2009 foram estimados 

Fonte: IBÁ e AGEFLOR / Adaptação: CONSUFOR
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88% 12%
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FIGURA 2.07 – EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA NO RIO GRANDE DO SUL

 
 

 

FIGURA 2.09 – EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA POR ESPÉCIE NO RIO GRANDE DO SUL

O Eucalipto foi o principal responsável pela expansão da área florestal no Estado: 
há uma década, a área de 184 mil ha passou para os atuais 309 mil ha. O crescimento 
foi de 67% no período. O Pinus também aumentou o quantum, em cerca de 2% da área 
plantada com o gênero. Já com relação à Acácia, historicamente o Estado detém a pre-
ponderância com o gênero, apesar da redução de 30% da área plantada (Figura 2.09).
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Estado seja superior a 700 mil ha em 2015. As razões para essa afirmação partem 
de três diferentes pressupostos:

• Os protocolos em análise pela FEPAM/SEMA não perfazem o total de área 
plantada levantado pela IBÁ;

• Os plantios sem licenciamento – especialmente dos micro e pequenos produ-
tores – também não são computados nesse total. Tais plantios aguardam a aprovação 
de legislação especifica que regulamenta o tema, e,

• Finalmente, também não são consideradas as florestas reconduzidas, as quais 
não possuem registros ou controles para esse fim.

2.3. Polos Florestais

Rio Grande do Sul possui algumas regiões produtivas que se consolidaram devido 
à atividade florestal tradicionalmente desenvolvida. No Estado, é possível especificar 
seis regiões ou polos florestais, já consolidados, bem distintos em relação à atividade 
(Figura 2.10). São elas:

• Polo da Serra: Localizado no Nordeste Rio-grandense, especificamente na mi-
crorregião de Vacaria, o polo da Serra se caracteriza pelos plantios de Pinus na região 
do alto da serra gaúcha, embora também disponha de plantios de Eucalipto. Alguns 
dos principais municípios deste polo que cultivam Pinus são Cambará do Sul, São Fran-
cisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Jaquirana;

• Polo Região Central/Sudeste: Localizado no Sudeste do Estado e tendo o 
município de Encruzilhada do Sul como um dos principais, o polo concentra plantios 
de Eucalipto, de Pinus e de Acácia Negra. Igualmente importantes neste polo são os 
municípios de Piratini, Taquari, Triunfo, Pelotas e Butiá;

• Polo do Litoral: Mais próximo à capital gaúcha, o polo do Litoral possui também 
concentrações de Eucalipto e de Pinus. Seus principais municípios são Porto Alegre, 
Guaíba, Montenegro, Osório, Capivari do Sul, Mostardas, Rio Grande, Gravataí. No 
litoral sul os municípios de Mostardas, Rio Grande, Pelotas, Palmares do Sul , Tavares e 
São José do Norte destacam-se com o plantio de Pinus;

• Polo Alto Uruguai: destaca-se neste, os plantios de Eucalipto e Pinus, principal-
mente para produção de lenha para secagem de grãos na agroindústria, abrangendo o 
município de Erechim e outros da região;

• Polo Fronteira Oeste: este polo surgiu recentemente com plantios de Eucalipto 
realizados para empreendimento de fábrica de celulose nos municípios de Rosário do 
Sul, São Gabriel, Unistalda, Cacequi, São Borja, Alegrete, Itaqui, Maçambará e outros. 
Também são realizados plantios de Pinus na região, e,

• Polo Zona Sul/Campanha: destaca-se neste, áreas com Eucalipto também 
estabelecidas para empreendimento de fábrica de celulose e plantios de Ácacia Negra, 
destacando-se o município de Piratini.
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2.4. Áreas de Florestas Certificadas

A certificação visa assegurar que a madeira é proveniente de um processo de 
produção ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável e que 
cumpre integralmente a legislação vigente. Em função disso, a certificação florestal é 
um importante elemento de marketing às empresas, contribuindo para a valorização da 
imagem e dos produtos, além de facultar o acesso a mercados internacionais.

 

 

 

Porto Alegre

FIGURA 2.09 – EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA POR ESPÉCIE NO RIO GRANDE DO SUL

Fonte: AGEFLOR, CONSUFOR
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2.4.2. CERFLOR – INMETRO 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Silvicultura – SBS, em parceria com algumas 
associações do setor, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-governamen-
tais e com apoio de alguns órgãos do governo, desenvolveu um programa voluntário 
denominado CERFLOR - Programa Brasileiro de Certificação Florestal. O Rio Grande 
do Sul possui cerca de 120 mil hectares plantados com certificação CERFLOR, enquan-
to o Brasil apresenta 2,9 milhões de hectares certificados, como mostra a Figura 2.12.

 

 
  

FIGURA 2.12 – ÁREAS CERTIFICADAS CERFLOR NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL
 

Fonte: CERFLOR, CONSUFOR
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FIGURA 2.11 – ÁREAS CERTIFICADAS FSC NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL

Fonte: FSC e CONSUFOR
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2.4.1. FSC

No Rio Grande do Sul, cerca de 300 mil hectares plantados são áreas certificadas 
pelo FSC (Forest Stewardship Council). A Figura 2.11 mostra a participação das áreas 
certificadas em relação ao total, no Brasil e no Estado.
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Embalagens

2.5. A Cadeia Produtiva de Base Florestal
A representação da cadeia produtiva de base florestal é representada pela Figura 2.13.

FIGURA 2.13 – CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL NO RIO GRANDE DO SUL
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3. Os Gêneros Florestais
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3.1. Plantações de Eucalipto

3.1.1. História do Eucalipto

O Eucalipto, o gênero mais utilizado para os reflorestamentos no Brasil, é ori-
ginário da Oceania e Sudeste Asiático. Foi plantado a primeira vez no Brasil no Rio 
Grande do Sul, entre 1835 e 1845, logo após o Jardim Botânico do Rio de janeiro 
receber as primeiras mudas, em 1824.

Os primeiros plantios comerciais datam do início do século XX, tendo sido 
plantados para a produção de lenha, combustível para a Companhia Paulista de 
Estadas de Ferro.

O engenheiro Edmundo Navarro de Andrade foi o responsável pela introdu-
ção da espécie para fins de reflorestamento, implantando em 1909 os primeiros 
plantios em Rio Claro-SP.

No pampa gaúcho, o Eucalipto chegou alguns anos depois da Revolução Farrou-
pilha (1835-1845) provavelmente vindo do Uruguai e foi plantado para formar quebra-
-ventos, servindo também para abrigo do gado e posteriormente para suprir de lenha 
os fogões e o tradicional fogo de chão, sendo também utilizado para moirões de cer-
ca e construções rurais. No início do século XX, o diplomata e fazendeiro Francisco 
de Assis Brasil implantou um viveiro com sementes de eucalipto trazidas da Europa, 
em sua Granja Pedras Altas. As mudas produzidas eram vendidas aos fazendeiros 
que o visitavam, como Pedro Osório, o pioneiro plantador de arroz irrigado no sul, 
que passou a utilizar o eucalipto para abastecer as máquinas a vapor de seus enge-
nhos de arroz, as charqueadas e os seus barcos de transporte (Hasse, 2006). 

Na região nordeste do RS as bombas de irrigação de arroz e os engenhos de 
secagem foram abastecidos durante muitos anos com lenha de capões de eucalip-
to, com sementes oriundas dos pequenos plantios feitos por Dorval Azevedo da 
Silveira, em 1912, ao norte da Lagoa dos Patos. A família Silveira, na época, realizou 
o maior plantio do litoral norte, com 120 hectares e instalou uma das primeiras 
serrarias da região, fechada logo depois. Algumas árvores remanescentes, outras 
plantadas em 1940 e rebrotas formam hoje uma rica mata, com desenvolvido sub-
-bosque que se transformou em mata nativa praticamente fechada, graças à prote-
ção dos Eucaliptos, fato comum no litoral (Hasse, 2006). 

Em 1930 a Viação Férrea do Rio Grande do Sul passou a cultivar o Eucalipto 
para a produção dos dormentes das estradas de ferro e para abastecer as loco-
motivas a vapor. Mais tarde, em 1953, a Companhia Estadual de Energia Elétrica 
passou a plantar Eucalipto para a produção de postes.

Em 1970 surgiu a Florestamentos do Sul, FLOSUL – pioneira na utilização des-
te gênero na fabricação de móveis e na construção civil. Utilizando os incentivos 
fiscais, seus plantios foram implantados no litoral norte do Estado, expandindo-se 
para Rio Grande, Banhado do Taim e Encruzilhada do Sul. 

Também no início dos anos 1970 foi instalada a primeira fábrica de celulose de 
fibra curta, a norueguesa Borregaard, as margens do Guaíba, em Porto Alegre, in-
crementando os plantios. Fechada logo em seguida, a Borregaard ressurge moder-
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nizada em 1975, com o nome de Riocell, sendo então absorvida pela Klabin, depois 
pela Aracruz e, por fim, pela CMPC.

Mais recentemente, inúmeras iniciativas, não apenas na produção de celulose, 
foram implantadas no Estado, envolvendo o setor de painéis reconstituídos, madei-
ra sólida, produção de energia e outros setores. 

Atualmente, é possível afirmar que a maior parte dos segmentos consumidores 
de madeira está presente no Estado, com uma ampla matriz de consumo, que vai 
desde a produção energética e o agronegócio, passando pela madeira sólida, painéis 
reconstituídos e celulose. Pelo lado da oferta, além dos produtores integrados, é 
importante lembrar sobre os produtores florestais independentes e as Timberland 
Investment Management Organizations (TIMOs). Mesmo sem vinculação direta com 
um consumidor industrial, os reflorestadores investem na formação de maciços flo-
restais para atendimento das indústrias que não possuem base florestal própria.

3.1.2. Área Plantada

A distribuição da área plantada com Eucalipto no Estado é demonstrada na Fi-
gura 3.01, onde se observa uma predominância de plantios nas regiões do extremo 
sul e próximas ao litoral do Estado. 
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Encruzilhada do Sul, localizado no sudeste rio-grandense, é o município mais flo-
restal do Rio Grande do Sul. De sua área total, de 343,9 mil ha, 15% de sua cobertura, 
ou 51,4 mil ha, possui plantios florestais dos gêneros Eucalipto, Pinus e Acácia.

Encruzilhada do Sul detém a maior área plantada com Eucalipto, de 16,2 mil ha, o 
que equivale a 5,3% do total plantado com o gênero no Estado. Os plantios de Euca-
lipto estão presentes em 40% dos municípios do Estado. 

3.1.3. Manejo e Produtividade
A produtividade média do Eucalipto no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, 

seu incremento médio anual (IMA) varia entre 38 e 42 m³/ha/ano. Esta medida por 
ser influenciada pelas diferentes condições edafoclimáticas e regimes de manejo 
adotados, seja destinada para a produção de biomassa (ciclo curto) ou multiproduto, 
conforme se descreve:

• Regime de ciclo curto para a produção de biomassa: A produção tradicional 
de Eucalipto no Brasil tem se utilizado do sistema de corte raso aos seis ou sete anos 
de plantio, seguido de condução da rebrota por mais uma ou duas rotações, sem 
podas ou desbastes. Considera-se como densidade inicial cerca de 1.600 árvores por 
hectare. O principal mercado dessa madeira são as empresas que a transformam em 
celulose, chapas e carvão vegetal para uso siderúrgico. Produzida em alta escala, essa 
madeira destinada a processos transformadores destrutivos tem como maiores parâ-
metros de avaliação o volume produzido por área/tempo (produtividade), a densida-
de básica e algumas características tecnológicas ligadas ao produto final, como teor 
de carbono fixo (no caso do carvão) e dimensões de fibras (caso da celulose), e,

• Regime multiproduto: como o próprio conceito estabelece, são diversos os 
produtos obtidos de um regime multiproduto. Assim, as toras finas são destinadas 
para as indústrias de celulose e painéis reconstituídos e as toras de maior diâmetro 
têm seu uso na indústria de madeira sólida (indústrias de serrados e de compensa-
dos). Também considera um povoamento inicial de 1.600 árvores, mas com a reali-
zação de podas e dois ou mais desbastes comerciais. O corte raso é realizado em 
torno dos 18 anos.

3.1.4. O Setor Florestal com Base em Eucalipto
A produção florestal pode ser segmentada em função principalmente da des-

tinação dada às florestas. Assim, os proprietários de plantios florestais podem ser 
resumidos conforme a seguir:

• Produtor florestal: O produtor independente, por assim dizer, está focado 
na produção florestal multiprodutos, atendendo consumidores de diversos segmen-
tos e principalmente, não se vinculando a nenhuma especialização industrial. Nesse 
segmento estão os produtores rurais de todos os portes. Também neste segmento 
estão as Timber Investment Management Organizations, ou TIMOs que normalmente 
buscam implantar florestas com área expressiva;
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• Agronegócio:  O setor agropecuário é também participante da matriz de 
produção florestal, uma vez que emprega o produto florestal como insumo. Des-
tacam-se os objetivos de geração de energia térmica para a secagem de grãos e a 
forração dos criadouros (cama) para a produção avícola;

• Indústria de madeira sólida: É o parque industrial do setor florestal repre-
sentado pela maior quantidade de participantes.  Esse setor é bastante pulverizado 
e trabalha na sua maioria na industrialização de produtos primários, atendendo ao 
mercado doméstico e internacional;

• Painéis de madeira reconstituída: No Brasil, esses produtores florestais são 
voltados ao mercado interno. Baseiam-se no setor da construção civil e moveleiro 
para o seu desenvolvimento. São empresas de porte médio a grande e caracterizam-
-se pela gestão com maior grau de profissionalização. Possuem um nível intermedi-
ário de verticalização entre a base florestal e industrial, como forma de assegurar o 
suprimento em termos quanti-qualitativos. Neste segmento também se incluem as 
indústrias voltadas à produção de móveis;

• Papel e celulose: no setor florestal, destacam-se as empresas com gestão 
verticalizada. Focadas na produção de celulose e papel, possuem versatilidade para 
atuação no mercado doméstico e internacional. São detentoras de grandes áreas 
florestais e direcionadas para produção de madeira de pequeno diâmetro. Normal-
mente, os excedentes de maiores diâmetros são comercializados.

Os maiores detentores de florestas de Eucalipto na região são as indústrias de 
Papel e Celulose, ao lado das indústrias de Painéis de Madeira Reconstituída. Juntos, 
estes dois setores possuem cerca de 86% de toda a área plantada com o gênero na 
região (Figura 3.02). Produtores florestais independentes e TIMOs respondem por 
10% da área.

=

FIGURA 3.02 – COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE EUCALIPTO
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3.1.5. Empreendimentos Recentes e 
Perspectivas de Novos Empreendimentos 

No Distrito Industrial de Montenegro, a empresa Haas Madeiras projeta realizar 
um investimento de R$ 7,45 milhões na instalação de uma segunda unidade de produ-
ção. A nova unidade prevê a geração de 16 novos empregos e a produção de 116 mil 
paletes por mês. 

Início da operação da nova linha de produção da CMPC – Celulose Riogran-
dense: Em operação desde maio de 2015, a Linha 2 da Celulose Riograndense foi ao 
longo do ano incrementando a produção da indústria. Em um ano de funcionamento, 
o projeto Guaíba2 atingiu a produção de um milhão de toneladas de celulose de 
eucalipto. Essa produção foi totalmente colocada nos mercados doméstico e interna-
cional, com destaque para Austrália e Nova Zelândia, além dos tradicionais mercados 
da CMPC na Ásia, Europa e Estados Unidos. A capacidade produção total estima-
da entre Linha1 + Linha2 da indústria é de 1,750 milhão toneladas/ano de celulose 
fibra curta. O investimento da empresa na execução do projeto de expansão da sua 
fábrica, que iniciou em outubro de 2013, já ultrapassa os R$ 5 bilhões, oriundos de 
recursos próprios, financiamento do BNDES e empréstimos adquiridos no mercado 
internacional. De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, a nova planta 
da indústria de Guaíba representa para o Rio Grande do Sul um crescimento de 1,1% 
no PIB do Estado, e gera divisas de exportação para o Brasil de em torno de R$ 1,4 
bilhão de reais e uma circulação de riquezas na região que ultrapassa R$ 200 milhões 
anuais. A empresa selou um acordo com o Porto de Pelotas para instalar um terminal 
para o transporte de toras de Eucalipto. A empresa investirá cerca de R$ 20 milhões 
na revitalização e operacionalidade do Porto Público de Pelotas, que será equipado 
com um sistema de pesagem e escaneamento de caminhões e de drenagem e ilumi-
nação das áreas de manobra e disposição da madeira. A utilização do modal hidroviá-
rio para transporte de madeira entre Pelotas e Guaíba vai eliminar 180 viagens de ida 
e vinda de caminhões pela BR 116, no mesmo trecho, beneficiando o meio ambiente, 
que fica livre das emissões do tráfego.
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3.2. Plantações de Pinus

3.2.1. História do Pinus
Os plantios de Pinus foram iniciados no RS em 1960, na Serra Gaúcha, tendo 

como pioneiros os integrantes da família De Zorzi. Este gênero adaptou-se bem 
em regiões altas e frias e a solos ácidos, como as dos municípios de Caxias do Sul, 
Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Vacaria e outros da região serrana. 
Posteriormente (1973) surgiu a Celulose Cambará S.A. primeira empresa produtora 
de celulose a partir de fibra longa no Estado, fundada em 1942. Nesse intervalo, a 
Reflorestadores Unidos introduz no Estado, em 1968, o Pinus taeda, na região dos 
Campos de Cima da Serra, passando a industrializar a espécie. 

Embora apresentando bom desenvolvimento em tais condições, o gênero Pinus 
também se adaptou bem em regiões litorâneas, com solos arenosos e clima mais quen-
te. A Flopal foi a pioneira nesse movimento, trazendo dos Estados Unidos sementes de 
Pinus elliottii sendo plantado em municípios com condições edafoclimáticas diferentes 
da serra gaúcha, como em Palmares do Sul, São José do Norte, Mostardas, Tavares, 
Cidreira, Tramandaí, Maquiné, Osório e outros do litoral gaúcho. Posteriormente outras 
empresas seguiram o exemplo, como a Habitasul, Trevo e Seiva.

Um dos fatores que mais contribuiu para o plantio de Pinus em escala no RS foi 
a Lei dos Incentivos Fiscais ao Reflorestamento, que perdurou de 1966 a 1980. Atra-
vés desta, investidores de todos os níveis sociais podiam aplicar parte do Imposto de 
Renda em ações de grandes projetos de reflorestamento em todo o País, sob con-
trole do então IBDF, atual IBAMA. Foram esses plantios, incentivados pelo Governo 
Federal, que garantiram até pouco tempo, a matéria-prima para atender a demanda 
por produtos de origem florestal. Nessa época, surgiram no RS grandes empresas 
plantadoras de Pinus na região da serra gaúcha e  na região litorânea.

Embora as indicações para a madeira obtida de Pinus inicialmente tenham 
sido para a produção de toras para serraria, atualmente existe uma gama de outras 
utilizações deste gênero, como a resinagem, praticada principalmente nos plantios da 
zona litorânea, através da qual são obtidos produtos como a terebintina e o breu, já 
constantes na balança de exportações do Estado. A matéria-prima obtida a partir do 
Pinus impulsiona também outros segmentos da cadeia produtiva de base florestal, 
tais como a produção de chapas (MDF e MDP), compensados, aglomerados, lami-
nados e faqueados, celulose e papel, movelaria, máquinas e equipamentos, insumos, 
produção de mudas florestais e de produtos químicos. 

3.2.2. Área Plantada

A distribuição da área plantada com Pinus no Estado é demonstrada na Figura 
3.03, onde se observa uma predominância de plantios nas regiões da serra e próxi-
mas ao litoral do Estado. 
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O município que dispõe da maior área plantada com Pinus no Estado é São Fran-
cisco de Paula, localizado na região nordeste. Do total plantado no Estado com Pinus, 
o município detém 12,5%, com 23,1 mil ha com o gênero, o que equivale a 7% da sua 
área total de 327,3 mil ha. Pouco mais da metade dos municípios do Estado dispõe de 
plantios de Pinus. 

3.2.3. Manejo e Produtividade

O regime de manejo é um conjunto de premissas que envolve a implementação 
e planejamento de um povoamento florestal: a densidade inicial, o regime de desbas-
tes, regime de podas e a idade da rotação. No Rio Grande do Sul, no que se refere ao 
Pinus, dois regimes padrão são adotados – regime de ciclo curto e regime multiproduto:

• Regime de ciclo curto: adotado pelas indústrias de celulose, painéis de madeira 
reconstituída e empresas do agronegócio, nas quais o objetivo é a produção de to-
ras de menor diâmetro. Neste tipo de regime a densidade inicial é de cerca de 1.600 
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árvores por hectare, sem poda, sem desbastes e corte raso geralmente partindo de 12 
até 18 anos de idade. Sem a necessidade de produzir toras de grandes diâmetros, este 
regime tende a maximizar o volume de produção.

• Regime multiproduto: empregado geralmente por indústrias de madeira sólida, 
que utilizam toras de maior diâmetro, além de produtores florestais independentes e 
TIMOs, os quais buscam diversificar sua produção buscando atender todo o setor flo-
restal, produzindo tora fina para as indústrias de papel e celulose e painéis de madeira 
reconstituída e também toras para serrarias e laminadoras. Neste regime a densidade 
inicial é também de cerca de 1.600 árvores por hectare, com ou sem podas, com dois 
ou mais desbastes comerciais, e o corte raso geralmente é feito a partir dos 16 anos 
de idade. Com uma rotação mais longa, geralmente este regime tende a maximizar a 
receita, com a produção de toras de maior valor agregado.

A produtividade média do Pinus no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, seu in-
cremento médio anual (IMA) fica entre 28 e 32 m³/ha/ano. Porém, devido às diferentes 
condições edafoclimáticas e regimes de manejo adotados, algumas variações podem 
ser observadas entre as diferentes regiões. 

3.2.4. O Setor Florestal com Base em Pinus

O perfil do proprietário de florestas de Pinus é muito semelhante ao de Eucalipto, 
composto por Produtores Florestais/TIMOS, pelo Agronegócio, Indústria de Madeira 
Sólida, Indústrias de Painéis de Madeira Reconstituída e Indústrias de Papel e Celu-
lose. Neste caso, uma classe adicional se faz presente, os produtores de energia, que 
utilizam este gênero como combustível para geração de energia elétrica. A resinagem é 
uma atividade que tem se destacado, principalmente nos plantios do litoral gaúcho.

Os maiores detentores de florestas de Pinus na região são os produtores florestais 
e as TIMOs, que protagonizam 45% da produção. Em seguida consta a indústria de ma-
deira sólida, com participação pouco menor. O restante da área plantada é subdividido 
entre os produtores de painéis de madeira reconstituída, papel e celulose e empresas 
de geração de energia (Figura 3.04).

 

FIGURA 3.04 – COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PINUS
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3.2.5. Empreendimentos Recentes e 
Perspectivas de Novos Empreendimentos 

A FORESPEL, situada em São José dos Ausentes – RS, deverá iniciar no 
segundo semestre a operação da mais nova indústria de Pellets do estado. Com 
investimentos de cerca de R$ 60,00 milhões a nova planta prevê gerar 100 empre-
gos diretos e beneficiar diversos fornecedores de matéria prima. O projeto vem 
sendo desenvolvido há três anos e utilizará como matéria prima resíduos florestais 
de produtores da região. Este material é processado e ganha a forma de pequenos 
cilindros de madeira, capazes de gerar energia para residências e aplicação em 
caldeiras para a indústria, especialmente para o mercado internacional.

A TODESCHINI, do segmento moveleiro, com sede em Bento Gonçalves 
deverá ampliar sua unidade industrial, A partir da expansão, a fábrica – que tem 
56 mil m² e passará para mais de 180 mil m² – dará um salto na produção, passando 
para 11,9 milhões de peças de móveis por mês. Atualmente, a Todeschini produz 
3,5 milhões. Além disso, também vai duplicar os postos de trabalho de 910 para 2 
mil. O investimento, próximo de R$ 450 milhões, permitirá a duplicação da fábrica, 
com expectativa de novos empregos para a região. Além da ampliação da fábrica 
em Bento Gonçalves, a Todeschini também instalará uma unidade da matéria-prima 
MDP (medium density particleboard ou, em português, painel de partículas de 
média densidade), na localidade de Vila Vargas, no município de Cachoeira do Sul, 
com investimento de R$ 280 milhões.Com mais sete décadas de expertise no de-
senvolvimento de móveis e complementos para ambientes personalizados, direcio-
nados para residências, empresas e hotelaria, a Todeschini é considerada uma das 
maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina.

A DALMÓBILE projeta nova fábrica em Carlos Barbosa: Para garantir cada 
vez mais excelência nos processos, a Dalmóbile deu início em 2015 ao seu mais 
novo projeto, a construção de uma nova unidade, em área próxima à BR 470, na en-
trada de Carlos Barbosa, município vizinho a Bento Gonçalves. A nova fábrica con-
tará com área construída total de 36 mil metros quadrados, que serão construídos 
em duas etapas. Quando pronta, a nova fábrica da Dalmóbile será uma das mais 
modernas do país, com amplas áreas de apoio, beleza paisagística e consequente 
melhoria na qualidade de vida dos colaboradores.

A ÔMEGA assinou com Governo protocolo de intenções para implantação de 
termelétrica em Cambará do Sul. Em abril de 2015 aconteceu assinatura do proto-
colo de intenções para a implantação da termelétrica UTE Cambará, em Cambará 
do Sul. O empreendimento da Ômega Engenharia prevê a geração de termoele-
tricidade a partir da biomassa de resíduos de madeira, com investimento de 160 



43A Indústria de Base Florestal no Rio Grande do Sul

milhões de reais. A empresa ainda precisa participar do leilão de energia antes de 
se tornar realidade. A capacidade mensal de produção de energia prevista é de 
30MW a partir da utilização de 28.425 toneladas/mês de resíduos de madeira e 
madeira de reflorestamento (toras) e 4.061 toneladas/mês de resíduos de madeira 
(cavacos). A usina deve começar a operar 30 meses após a participação positiva no 
leilão de energia.

CONSTRUAECCO - INDUSTRIAL DE MADEIRAS TRATADAS LTDA instalada 
em Canela, com estimativa de produção anual de 4000 m³, gerando 20 empregos 
diretos e 80 indiretos, tendo como diferenciais estufas de secagem e autoclave 
para tratamento de madeira, beneficiamento de madeira em parque fabril, prensas 
para colagem de vigas de madeira retas e curvas com comprimento de até 14 m. 
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3.3. Plantações de Acácia

3.3.1. A História da Acácia no RS

A Acácia Negra (Acacia mearnsii) foi introduzida no RS em 1918, por Alexandre  
Bleckmann, diretor da Companhia Geral de Industrias, com sede em São Leopol-
do. O Sr. Alexandre plantou cerca de 700 árvores nas terras da empresa que diri-
gia para testar o uso desta madeira como energia (lenha) na empresa. Em 1921 o Sr. 
Leonardo Nüske, de Estrela, recebeu sementes de Acácia Negra da União Colonial 
de Estrela e as plantou no mesmo município. Por volta de 1929, Leonardo cedeu se-
mentes de duas arvores que havia plantado ao seu vizinho, Júlio C. Lohmann, que 
realizou os primeiros plantios com objetivos comerciais; 2 mil árvores no município 
de Estrela (Oliveira, 1968). Desde então, a Acácia é plantada comercialmente no Rio 
Grande do Sul para produção de tanino a partir da casca, utilizado em curtumes 
e geração de energia com a queima da lenha, que possui grande poder calorífico 
devido a sua alta densidade. Ao longo dos anos, com a utilização da madeira para 
diversos outros fins, como escoras para construção civil e para celulose, expandi-
ram-se os cultivos, instalando-se uma ampla cadeia produtiva. 

A atividade da acacicultura no Rio Grande do Sul tem um significativo cunho 
social, pois grande parte das florestas encontra-se de posse de pequenos e mé-
dios agricultores (reflorestadores) independentes que tem na madeira e na casca 
da Acácia Negra a sua principal fonte de renda. Atualmente são mais de 35.000 
famílias, que tem como principal renda recursos da produção e venda de produtos 
oriundos das florestas da acácia negra ou atividades correlacionadas, como produ-
ção de mudas, plantio, colheita e transporte, entre outros.

O cultivo da acácia negra é uma atividade florestal que preserva o solo da ero-
são, por ser uma cultura arbórea, com ciclo entre 6 e 7 anos, que enriquece o solo 
com nitrogênio devido à simbiose leguminosa/rhizobium, sendo inclusive ampla-
mente utilizada na recuperação de áreas degradadas.

Encontram-se instaladas no Estado duas grandes indústrias produtoras de tanino 
que abastecem a totalidade do mercado brasileiro e geram excedentes para exporta-
ção: a SETA S.A., Sociedade Extrativa de Tanino de Acácia, fundada em 1941 em Estân-
cia Velha, expandindo suas operações em 1946 em Taquari, unidade posteriormente 
transferida para Estância Velha.  Em 1948 foi criada a TANAC S.A., em Montenegro. A 
madeira da Acácia Negra é utilizada para a produção de celulose, carvão, construção 
civil, chapas e energia. O segmento de cavacos de madeira expandiu sua atuação nos 
últimos anos, aumentando o fornecimento ao mercado japonês e em outros mercados, 
como Europa, Coréia do Sul, Índia e China. No mercado de extratos vegetais, taninos 
para curtimento, as empresas gaúchas são responsáveis pela totalidade da produção 
e da exportação brasileira, enquanto participam com 43% da produção no mercado 
internacional, ocupando a 2ª posição (Trade Map 2015 – CACEX).

As florestas plantadas com acácia negra encontram-se predominantemente 
na metade sul do Estado, nas regiões da Depressão Central, Serra do Sudeste e 
Escudo Sul Riograndense.
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Encruzilhada do Sul novamente encabeça a lista: é o município mais importan-
te em termos de área plantada com Acácia. Do total plantado no Estado, o muni-
cípio detém 22,5% do total. Os plantios de Acácia são mais concentrados, estando 
presentes em 84 (17% do total) dos 497 municípios gaúchos. 

3.3.3. Manejo e Produtividade

O objetivo dos plantios de Acácia é a produção de dois produtos distintos: a 
casca – para extração do tanino utilizada no curtimento de couros e outros usos 
químicos – e a madeira – normalmente empregada na forma de cavacos para a 
indústria de celulose ou para geração de carvão e de energia. 

3.3.2. Área Plantada

A distribuição da área plantada com Acácia no Estado é demonstrada na Figu-
ra 3.05. As maiores densidades são encontradas na região Sudeste. 
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FIGURA 3.05 – DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DE PLANTIOS DE ACÁCIA NO RIO GRANDE DO SUL
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Assim, seu manejo se restringe a uma rotação com duração de cerca de sete 
anos, sem desbastes e sem podas. Os povoamentos consideram uma densidade 
inicial entre 2.000 e 2.500 árvores por hectare. 

A produção anual estimada é bastante variável, resultando em volumes entre 
18 e 20 m³/ha, conforme as condições de implantação, manutenção e as condições 
edafoclimáticas regionais.

3.3.4. O Setor Florestal com Base em Acácia
A produção e o mercado da Acácia se concentram nos seguintes produtos:

• Madeira sem casca: utilizada para a produção de cavacos para a celulose, 
indústrias de painéis reconstituídos e para geração de energia;

• Lenha: combustível largamente empregado no agronegócio para a secagem 
de grãos, além de indústrias cerâmicas, fumageiras e outras, e,

• Casca: utilizada para a extração do tanino, o qual é empregado no curti-
mento de couros e diversas aplicações químicas, tais como floculantes para tra-
tamento de efluentes, para potabilização de água e para clarificação de açúcar, 
adesivos e como antioxidante orgânico para várias outras aplicações nas indústrias 
química, farmacêutica e cosmética. 

No Rio Grande do Sul existem duas grandes empresas que industrializam a 
Acácia: A TANAC, com unidades em Montenegro e Rio Grande, e a SETA, com 
unidades localizadas em Estância Velha, Rio Grande e Encruzilhada do Sul. Ambas 
as empresas possuem atuação de forma integrada na área florestal, de cavacos, 
celulose, tratamento de água e efluentes e no setor coureiro. 

Uma das mais importantes contribuições da Acácia diz respeito à possibili-
dade de integração da cultura com as atividades de agricultura e pecuária, con-
formando-se nos sistemas agroflorestais (SAFs) ou nos sistemas agrosilvopastoris, 
pelas vantagens que a mesma traz para a pequena e média propriedade rural. 

Esses sistemas possuem como principais vantagens a fácil recuperação da 
fertilidade dos solos, o fornecimento de adubos verdes, o controle de ervas dani-
nhas, entre outras.

A integração da floresta com as culturas agrícolas e com a pecuária oferece 
uma alternativa para enfrentar os problemas de degradação ambiental e ainda 
reduz o risco de perda de produção. Outro ponto vantajoso é que, na maioria das 
vezes, as árvores podem servir como fonte de renda, uma vez que a madeira e, 
por vezes, os frutos das mesmas podem ser explorados e vendidos. A combinação 
desses fatores encaixa esses sistemas no modelo de agricultura sustentável.



A Indústria de Base Florestal no Rio Grande do Sul48

3.3.5. Empreendimentos Recentes e Perspectivas 
de Novos Empreendimentos 

A Tanac está investindo R$ 160,00 milhões em uma indústria de pellets em Rio 
Grande. O início da operação é previsto para o 2º semestre de 2016. O empreen-
dimento terá capacidade de produção de 400 mil toneladas/ano. A nova unida-
de será a maior produtora de pellets da América Latina e a primeira unidade do 
mundo a produzir pellets a partir da madeira de acácia negra. Estima-se a geração 
de 1.100 empregos diretos e indiretos durante a execução do projeto e outros 340 
postos diretos e indiretos após sua conclusão, além do envolvimento com centenas 
de fornecedores de madeira.

A empresa Energy America Brazil Wood Resources Ltda. confirmou ao Go-
verno do Rio Grande do Sul o investimento de R$ 159 milhões para instalação de 
uma fábrica de pellets no Distrito Industrial de Rio Grande. O projeto industrial da 
empresa, que faz parte de um conglomerado com sede nos Estados Unidos, ob-
servará três etapas. Na primeira fase, com um investimento de R$ 24 milhões serão 
produzidas 70 mil toneladas/ano de pellets para exportação. A segunda fase prevê 
produção e exportação de cavacos de madeira à granel. A fabricação nesta etapa 
será de 400 mil toneladas/ano. A terceira fase do projeto contempla a produção 
de mais 350 mil toneladas/ano e destinação de pellets para o mercado externo. O 
projeto industrial das fases dois e três que será completado em um prazo de cinco 
anos demandará mais R$ 135 milhões em investimentos. Ao final do quinto ano, 
serão 157 empregos gerados na fábrica. A Energy América Brazil Wood instalará a 
unidade industrial de fabricação de pellets em uma área de 261.212,73 m² no Distri-
to Industrial de Rio Grande. O porto de Rio Grande projeta um terminal para uso 
exclusivo de produtos de base florestal. 
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4. Produção Industrial
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4.1. Distribuição das Indústrias de Base Florestal

No Rio Grande do Sul há cerca de 2.300 empresas que integram a cadeia pro-
dutiva florestal, com destaque para o segmento de móveis de madeira, que con-
centra 95% destas empresas, localizadas nos polos moveleiros de Bento Gonçalves 
e de Lagoa Vermelha. 

Na região metropolitana de Porto Alegre encontram-se as principais empresas 
de painéis de madeira e de celulose. A Figura 4.01 ilustra a distribuição das indús-
trias e polos de produção de base florestal no estado.

FIGURA 4.01 – DISTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE BASE FLORESTAL NO RIO GRANDE DO SUL
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4.2. Participação do RS na Produção Nacional

4.2.1. Celulose

Em 2015 a produção de celulose no Rio Grande do Sul atingiu a marca dos 1,75 
milhões de toneladas, ou seja, 10% da produção nacional. Enquanto a produção de 
celulose no Brasil cresceu cerca de 15% em relação a 2013, o Estado praticamente 
quadriplicou sua produção com a expansão da CMPC Celulose Riograndense 
(Figura 4.02). 

 
 

FIGURA 4.01 – DISTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE BASE FLORESTAL NO RIO GRANDE DO SUL

4.2.2. Papel

A produção de papel no Rio Grande do Sul é bastante modesta. O Estado 
representa apenas 2% da produção nacional, somando aproximadamente 200 mil 
toneladas de papel produzidas, como mostra a Figura 4.03. 
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4.2.3. Painéis Reconstituídos

Em 2015 a produção nacional de painéis reconstituídos recuou cerca de 5% 
em relação a 2013. No Rio Grande do Sul a produção também caiu, porém em um 
ritmo menor, 2,6% em comparação a 2013, chegando aos 1,54 milhões de m³, 21% 
da produção nacional, colocando o Estado em posição de destaque nesse setor 
(Figura 4.04).

FIGURA 4.04 – PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

4.2.4. Serrados

A produção de madeira serrada também apresentou queda em relação a 2013, 
apesar do crescimento acentuado das exportações, a queda no consumo doméstico 
em razão da crise e desaceleração do setor de construção civil foi mais preponderante 
no balanço geral. O Rio Grande do Sul produziu em 2015, cerca de 560 mil m³ de ma-
deira serrada, totalizando 6% da produção nacional, como mostra a Figura 4.05.

 

FIGURA 4.05 – PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA SERRADA
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4.2.5. Cavacos

O Rio Grande do Sul tem posição de destaque na produção nacional de ca-
vacos, representando 60% da produção total do país. Em 2015 o Estado produziu 
900 mil toneladas do produto, crescimento de 11% em relação a 2013 (Figura 4.06). 

FIGURA 4.06 – PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CAVACOS
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4.2.6. Pellets

O Brasil possui capacidade para produzir cerca de 436 mil toneladas de pel-
lets por ano, porém atualmente produz apenas 57 mil toneladas, das quais 5%, ou 
seja, 2.950 toneladas são produzidas no Rio Grande do Sul (Figura 4.07).

FIGURA 4.07 – PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PELLETS
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4.2.7. Carvão Vegetal
A produção de carvão vegetal no Rio Grande do Sul em 2015 foi de 144 mil 

toneladas, ou seja, apenas 2% produção nacional conforme mostra a Figura 4.08.
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5. Consumo de 
Madeira in Natura
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O consumo de madeira in natura proveniente de florestas plantadas no Rio 
Grande do Sul totalizou 20 milhões de m³ em 2015 (Tabela 5.01). 

TABELA 5.01 – CONSUMO DE MADEIRA PARA USO INDUSTRIAL, POR SEGMENTO E GÊNERO

Segmento
(Milhões de m /ano

Eucalipto Pinus Acácia Total

Celulose e papel 6 0,1 0,2 6,3

Painéis reconstituídos 1,5 1,25 0,17 2,92

Serrados 0,61 1,07 - 1,68

Cavacos de madeira < 0,01 < 0,01 1,55 1,55

Madeira tratada 0,36 < 0,01 - 0,36

Energia (lenha) 5,6 0,1 1,4 7,2
Total 14,1 2,5 3,3 20

O consumo de madeira para geração de Energia e produção de Celulose e 
Papel respondem por mais da metade do consumo de madeira do Estado, enquan-
to o setor de Painéis Reconstituídos, que foi o principal consumidor de madeira em 
2014, atualmente representa 15% do total (Figura 5.01).

TABELA 5.01 – CONSUMO DE MADEIRA PARA USO INDUSTRIAL, POR SEGMENTO E GÊNERO
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5.1. Participação na Matriz Energética

Além de ser utilizada como matéria prima na fabricação de produtos, a madei-
ra tem um papel importante na Matriz Energética brasileira. No Brasil a lenha res-
ponde por 20% da oferta bruta de fontes primárias de energia renovável, enquanto 
no Rio Grande do Sul essa proporção chega a 31% (Figura 5.02). 

5.1.1. Consumo de Lenha no Brasil

O consumo de lenha no Brasil em 2015 foi de 74,2 milhões de m³, sendo que 87% 
correspondem a madeira de Eucalipto, 6% Pinus e 7% de outros gêneros (Figura 5.03). 

O segmento Industrial é o principal consumidor de lenha no país e representa 
45% do consumo total. A indústria da Cerâmica, que utiliza a lenha no processo de 
queima para a produção de tijolos e telhas (cerâmica vermelha), é a principal repre-
sentante do segmento com 31%. A indústria de Alimentos e Bebidas e de Papel e 
Celulose aparecem em seguida com 29% e 25% do consumo total, respectivamente. 

O setor Residencial ainda é importante representante no consumo de lenha no 
Brasil, e consumiu em 2015 cerca de 28,2 milhões de m³, ou seja, 38% do consumo total. 

Em 2015 o segmento Agropecuário, que utiliza a lenha principalmente na 
secagem de grãos e secagem do fumo para produção de tabaco, apresentou um 
consumo de 12,5 milhões de m³ de lenha. A secagem de grãos responde por cerca 
de 55% desse consumo e a secagem de fumo por 40%. 

O setor Comercial é o mais modesto em termos de consumo de lenha, onde 
padarias, pizzarias, restaurantes, entre outros, representam apenas 1% do total 
consumido no Brasil.

FIGURA 5.02 – PARTICIPAÇÃO DA LENHA NA OFERTA BRUTA DE ENERGIA 
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FIGURA 5.03 – CONSUMO DE LENHA NO BRASIL
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O segmento Agropecuário é o principal consumidor de lenha no Rio Grande 
do Sul, consumindo quase a metade do total do Estado. Nesse segmento, a secagem 
de fumo é o principal destino da lenha do Estado, que consome 81% do volume. A 
secagem de grãos consome menos de um quarto de lenha que a secagem de fumo e 
representa 18% do consumo do setor.

O setor Residencial consumiu cerca de 2,1 milhões de m³, ou seja, 30% do volume 
total de lenha no Estado, se destacando como o segundo principal destino do produto. 

No Rio Grande do Sul o segmento Industrial é apenas o terceiro maior consu-
midor de lenha, com 21% do consumo total. Destacam-se a indústria de Alimentos e 
Bebidas e de Cerâmica que representam 35% e 33%, respectivamente. A indústria de 
Celulose e Papel tem participação modesta no setor, e responde por apenas 5% do 
volume consumido.

O segmento Comercial tem participação bem discreta e consome menos de 1% 
do volume total de lenha no Rio Grande do Sul.

Fonte: EPE, CONSUFOR

Industrial Residencial Agropecuário Comercial

Cerâmica
31%

Outros
15%

Alimentos e 
bebidas

29%
Papel e 
celulose

25%

33,1

28,2

12,5

0,4

Grãos
55%

Fumo
40%

Outros
5%

Distribuição do consumo de lenha no Brasil

Eucalipto Pinus Outras

87%                                    6% 7% 74,2 milhões 
de m



A Indústria de Base Florestal no Rio Grande do Sul62

 

  

FIGURA 5.04 – CONSUMO DE LENHA NO RIO GRANDE DO SUL
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6. Produtos Florestais 
Não Madeireiros
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Produtos florestais não madeireiros consistem em todo o material biológico de 
origem vegetal não lenhoso. No Rio Grande do Sul se destacam como principais 
produtos florestais não madeireiros o tanino (derivado da casca de acácia), a erva-
-mate e a resina (extraída do pinus). 

6.1. Casca de Acácia
A acácia é plantada comercialmente no Rio Grande do Sul, onde representa 

uma parcela significativa dos reflorestamentos do Estado. Essa espécie é historica-
mente reconhecida pela qualidade de sua casca, de onde são extraídos os taninos, 
largamente utilizados na indústria coureira e também na produção de adesivos e 
floculantes para tratamento de efluentes. A casca da acácia é destaque em termos 
de rendimento de tanino por árvore e qualidade. Em função disso, é hoje a princi-
pal fonte para a indústria de taninos vegetais no mundo.

A produção de casca de acácia para extração de tanino é concentrada no Rio 
Grande do Sul, que representa praticamente 100% de toda a produção do país. 
A região do Vale do Caí é destaque na produção do Estado e abrange 44% da 
produção total. Em termos municipais, Piratini (9,5 mil ton/ano), Bochier (6,9 mil ton/
ano) e Salvador do Sul (5,5 mil ton/ano) são os principais produtores do Estado. 

Em 2015 foram produzidas aproximadamente 200 mil toneladas de casca de 
acácia no Estado. Esse nível de produção tem-se mantido constante, salvo algu-
mas oscilações de demanda com picos maiores de 2010 a 2012. As exportações 
de tanino derivado da acácia somaram US$ 45 milhões em 2015, sendo que a Índia 
representa 20% desse valor, seguida do México com 16% e a China com 14%. 

6.2. Erva-mate

A erva-mate Ilex paraguariensis (St. Hil.) é a principal cultura florestal nativa do 
sul do Brasil. A planta habita somente a Floresta Latifoliada e as Matas de Pinhais 
de parte do continente sul americano. É uma planta nativa endêmica do sul do 
Brasil, ou seja, só existe naturalmente no Brasil, Argentina (Missiones) e Paraguai. 
Além disso, a erva-mate também é plantada em escala comercial, seja no modelo 
de monocultivo ou consorciada com outras culturas agroflorestais. Da infusão de 
suas folhas, e com o devido processamento, são preparados o chimarrão e o chá.

A cadeia produtiva da erva-mate gera cerca de 700 mil empregos, envolvendo 
mais de 725 empresas beneficiadoras, as quais produzem 355 mil toneladas/ano, 
sendo uma alternativa de renda para 180 mil produtores familiares distribuídos em 
486 municípios do RS, SC, PR e MT.

A cultura da erva mate no RS é típica da pequena propriedade familiar, cuja 
cadeia produtiva, com mais de 250 indústrias tem como base agrícola 13.000 mil 
propriedades rurais familiares, onde se cultivam em torno de 30.000 hectares. 

A erva-mate é a árvore símbolo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decre-
to Lei nº 7.439/80, e o chimarrão é a bebida típica do Gaúcho, conforme Lei 11.929/03.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional da folha verde da erva-mate, 
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FIGURA 6.01 – PRODUÇÃO DE CASCA DE ACÁCIA NO RIO GRANDE DO SUL

FIGURA 6.02 – PRODUÇÃO DE ERVA-MATE NO RIO GRANDE DO SUL
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sendo que a região do Alto Vale do Taquari concentra cerca de 50% de toda a pro-
dução do Estado. Ilópolis e Arvorezinha são os principais municípios produtores, 
com 21% e 18% da produção total do Rio Grande do Sul, que em 2015 chegou a 280 
mil toneladas. 

Em 2015 o Estado exportou pouco mais de US$ 80 milhões, o equivalente a 
80% das exportações brasileiras de erva-mate. O principal destino do produto rio-
-grandense é o Uruguai, que concentra 97% das exportações. 

6.3. Resina de Pinus
A goma-resina ou resina natural de Pinus é um produto florestal não madei-

reiro obtido a partir da coleta em árvores vivas por meio da resinagem, processo 
semelhante ao da extração da borracha. No Rio Grande do Sul a espécie mais 
utilizada para extração de resina é o Pinus elliotti, principalmente nas áreas plan-
tadas no Litoral, por apresentar o melhor balanço entre qualidade da resina e 
rendimento da extração. A produção anual média varia entre 2 e 5 kg de resina por 
árvore. A resina das coníferas é composta de breu e terebentina, obtidos através 
dos processos de lavagem e destilação. 

O breu pode ser utilizado como matéria-prima na fabricação de tintas, 
vernizes, colas, adesivos, esmaltes, borrachas sintéticas, isolantes térmicos, entre 
outras aplicações.

A terebentina apresenta diversas aplicações na indústria química e farmacêu-
tica como constituinte de produtos de limpeza, desinfetantes, inseticidas, fixadores 
de perfume, desodorantes, entre outras. 

O Rio Grande do Sul produziu em 2015 aproximadamente 20,9 mil toneladas de 
resina, o que representa um crescimento de 15% em relação a 2014. Atualmente o Es-
tado é o segundo maior produtor de resina de Pinus do país, ficando atrás somente 
do Estado de São Paulo. A área plantada de Pinus destinada à resinagem no Estado 
representa cerca de 8% da área total do gênero, ou seja, 15 mil hectares plantados. 

As exportações de breu e terebintina somaram US$ 22 milhões e US$ 5 mi-
lhões, respectivamente, em 2015. Esses valores representam uma queda em rela-
ção a 2014, de 14% para o breu e 4% no caso da terebintina. 

Portugal é o principal importador de breu, sendo responsável por 30% das ex-
portações, seguido de Espanha com 28%. A terebintina por outro lado, tem como 
principal destino a Ásia, onde Índia e Japão representam 31% e 26% do montante 
exportado, respectivamente.
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FIGURA 6.03 – PRODUÇÃO DE RESINA NO RIO GRANDE DO SUL
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7. Importância do Setor 
para o Rio Grande do Sul
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7.1. Indicadores Econômicos

7.1.1. Produto Interno Bruto
O PIB do setor de base florestal gaúcho foi de R$13,7 bilhões em 2015, o que re-

presenta 4% do PIB do Rio Grande do Sul. Essa representatividade mostra a impor-
tância do setor na geração de riquezas para o Estado e coloca o Rio Grande do Sul 
em posição de destaque em relação à atratividade da atividade florestal (Figura 7.01). 

 

FIGURA 7.01 – PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL NO PIB DO RIO GRANDE DO SUL
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7.1.2. Arrecadação de Tributos

O setor de Base Florestal do estado arrecadou R$ 1,8 bilhões em tributos no ano 
de 2015, distribuídos conforme a Figura 7.02.

FIGURA 7.02 – DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL 
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7.1.3. Investimentos Setoriais
A indústria de base florestal no Rio Grande do Sul prevê investimentos de cerca 

de R$ 4,0 bilhões para o período de 2015-2020. 

Expansões
75%

Florestas
21%

Maquinário 2%

Outros 2%

R$ 4 bilhões

FIGURA 7.03 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O SETOR ATÉ 2020

Fonte: AGEFLOR

7.2. Exportações

Em 2015 as exportações do setor de base florestal do Rio Grande do Sul apre-
sentaram um crescimento de 44,2% em relação a 2014, principalmente puxadas pelo 
incremento significativo das exportações de celulose no Estado. Esse crescimento 
também significou uma maior participação do setor nas exportações totais do Esta-
do, atingindo 4% dos US$ 17,5 bilhões comercializados em 2015. A celulose passou a 
ser o principal produto de Base Florestal exportado pelo Rio Grande do Sul, repre-
sentando quase a metade do montante (Figura 7.04). 

  

FIGURA 7.04 – EXPORTAÇÕES DO SETOR DE BASE FLORESTAL GAÚCHO

Fonte: SECEX, CONSUFOR
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7.2.1. Celulose

As exportações de celulose atingiram a marca de US$ 306 milhões em 2015, 
136% maior do que o registrado em 2014. Apesar desse incremento considerável, as 
exportações do Estado representam apenas 5,5% do total exportado pelo Brasil. 

Nos últimos anos o preço médio da celulose tem variado pouco, após atingir seu 
pico em 2011 quando chegou a US$ 549 por tonelada, o preço médio tem permaneci-
do em torno dos US$ 460 por tonelada. 

A China é o principal parceiro comercial do Estado e representa 44% das 
exportações. Itália e EUA aparecem em seguida com 13% e 8% do montante expor-
tado, respectivamente.  
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FIGURA 7.05 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CELULOSE DO RIO GRANDE DO SUL
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7.2.2. Papel
As exportações de papel pelo Rio Grande do Sul vêm apresentando cresci-

mento desde 2009, chegando à marca de US$ 46 milhões em 2015. Nesse período 
a taxa média de crescimento anual foi de 23% ao ano. Em termos nacionais o Esta-
do representa apenas 2% das exportações do país.

O preço médio pago pela tonelada de papel em 2015 foi de US$ 1504, 5% 
abaixo do valor mais alto dos últimos 10 anos, alcançado em 2011. 

O principal destino das exportações rio-grandenses de papel é o Uruguai, 
que sozinho responde por 43% do valor exportado, enquanto Paraguai e Argentina 
representam juntos 21%.
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FIGURA 7.05 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CELULOSE DO RIO GRANDE DO SUL
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7.2.3. Painéis Reconstituídos

Em 2015, as exportações de painéis reconstituídos do Rio Grande do Sul 
somaram US$ 16 milhões, o que representa 7,6% do montante total exportado pelo 
país. Esse valor atingido em 2015 é 52% maior que o registrado no ano anterior, 
porém em termos de preço médio é 23% menor que em 2014. Argentina, Colôm-
bia e Paraguai são os principais importadores de painéis reconstituídos do Estado, 
somando 56% do montante. 

FIGURA 7.07 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PAINÉIS RECONSTITUÍDOS DO RIO GRANDE DO SUL
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7.2.4.Serrados
O Rio Grande do Sul representa 11% das exportações brasileiras de madeira 

serrada, com US$ 31 milhões em 2015. Desde a grande crise do setor imobiliário 
americano em 2008, o setor de serrados vem se recuperando aos poucos, e em 
2015 atingiu patamares semelhantes aos alcançados nos períodos pré-crise.

Em 2015 o preço médio pago pelo serrado rio-grandense caiu 6% em relação 
a 2014, chegando a US$ 408 por tonelada. Apesar do incremento considerável em 
volume exportado, o mercado tem feito pressão para redução do preço da madei-
ra serrada exportada, principalmente em função da taxa de câmbio. 

 Os Estados Unidos ainda continuam sendo o principal destino das exportações 
de serrado do estado e representam mais da metade do montante exportado. Méxi-
co e Arábia Saudita somam respectivamente, 14% e 12% do valor comercializado.

FIGURA 7.08 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE SERRADO DO RIO GRANDE DO SUL
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7.2.5. Móveis de Madeira
As exportações de móveis de madeira pelo Rio Grande Sul atingiram a marca 

dos US$ 155 milhões em 2015. Esse valor coloca o estado em posição de destaque 
entre os demais estados do país, pois representa 36% do total exportado. 

Desde 2011 o preço médio de exportação de móveis de madeira vem caindo. 
Sendo que em 2015 teve a queda mais abrupta, 11% inferior ao preço médio prati-
cado em 2014.

Os principais parceiros comerciais do estado são o Reino Unido, Peru e os 
Estados Unidos que representam juntos 47% do valor exportado. 

 
 

 

FIGURA 7.09 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DE MADEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
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7.2.6. Cavacos
O Rio Grande do Sul é o principal exportador de cavaco do Brasil. Em 2015 o 

montante foi de US$ 77 milhões, ou seja, 57% do total exportado pelo país. Apesar 
do incremento em valor em relação a 2014, as exportações estão bem abaixo do 
pico alcançado em 2012, quando inclusive o preço médio pago por tonelada de 
cavaco era cerca de 20% maior. 

O principal mercado do cavaco do Rio Grande do Sul é a Ásia, sendo que o 
Japão sozinho responde por 72% do montante exportado, enquanto Índia e China 
somam 28%. 

 

 

FIGURA 7.10 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CAVACO DO RIO GRANDE DO SUL
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7.3. Indicadores Socioeconômicos

7.3.1. Geração de Empregos
Em 2015, estima-se que o número de empregos mantidos pelo setor de base 

florestal no Rio Grande do Sul seja de cerca de 210 mil, dos quais 35 mil são em-
pregos diretos, 63 mil indiretos e 111 mil resultantes do efeito renda. Sendo assim, 
fica clara a forma como o Setor de Base Florestal contribui de forma positiva na 
geração de emprego e renda no estado (Figura 7.11).

FIGURA 7.11 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS MANTIDOS PELO SETOR

 
 Fonte: CAGED, CONSUFOR
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Os empregos gerados e mantidos pelo setor de base florestal vão da mão-de-
-obra rural empregada na silvicultura até a mão-de-obra industrial mais qualificada. 

O salário médio (rural e industrial) dos trabalhadores do setor de base flores-
tal é de R$ 1.266/mês, valor 13% superior ao salário pago aos trabalhadores do setor 
agropecuário do estado (Figura 7.12).

FIGURA 7.12. SALÁRIO MENSAL MÉDIO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
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7.3.2. Índice de Desenvolvimento Municipal – IFDM

O índice de Desenvolvimento Municipal (IFDM), indicador semelhante ao Ín-
dice de Desenvolvimento humano (IDH), monitora anualmente o desenvolvimento 
socioeconômico de mais de cinco mil municípios brasileiros em três áreas: empre-
go & renda, educação e saúde.

A evolução do IFDM, entre 2005 e 2013 mostra que alguns dos municípios 
gaúchos com destaque na atividade florestal obtiveram resultados superiores ao 
da capital Porto Alegre (Figura 7.13). O índice varia entre zero e um, de modo que 
mesmo pequenos incrementos expressam mudanças efetivas na qualidade de vida 
dos municípios.

FIGURA 7.13 - AVANÇO MÉDIO DO ÍNDICE IFDM COM DESTAQUE NA ATIVIDADE FLORESTAL

Grande parte da melhoria da qualidade de vida desses municípios pode ser 
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chas do segmento de base florestal.

7.3.3. Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – IDE-
SE

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), monitorado pela Fun-
dação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE), busca mensurar o 
nível de desenvolvimento socioeconômico dos municípios do estado e para tanto, 
são avaliados 12 indicadores, divididos em três áreas: educação, renda e saúde.

Da mesma maneira que o IDH e o IFDM, o IDESE retrata um maior nível de 
desenvolvimento municipal quando esses indicadores se aproximam do valor 1. En-
tre os anos de 2007 e 2013, o crescimento médio do índice dos municípios gaúchos 
foi de 0,05 pontos.

Dentre os indicadores analisados, os de renda tiveram significativa importância 
para a evolução do desenvolvimento socioeconômico apontada pelo IDESE, apre-
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7.4. Indicadores Ambientais

7.4.1. Proteção de Habitats Naturais
O Setor de Base Florestal contribui significativamente para a preservação 

de áreas naturais e a recuperação de áreas degradadas no Rio Grande do Sul. As 
empresas do setor mantêm 525 mil hectares de áreas protegidas nas formas de 
Reserva Legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Particula-
res do Patrimônio Natural (RPPN). Essa área representa uma porção equivalente 
às próprias áreas de conservação existentes no Estado (Figura 7.15). Além destas 
áreas, as empresas com Certificação mantêm outras, denominadas “Áreas de Alto 
Valor para a Conservação” em suas unidades de manejo.

FIGURA 7.13 - AVANÇO MÉDIO DO ÍNDICE IFDM COM DESTAQUE NA ATIVIDADE FLORESTAL
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FIGURA 7.15 - ÁREAS DE CONSERVAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
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8. Desafios e Perspectivas 
para o Rio Grande do Sul
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O Rio Grande do Sul dispõe de área e aptidão para a atividade florestal. Sua 
contribuição à economia é relevante, sustentando uma significativa parcela de 
empreendimentos, rendas, empregos e impostos. Entretanto, alguns  desafios ainda 
precisam ser suplantados no sentido de impulsionar ainda mais a atividade, no que 
diz respeito à consolidação da atividade florestal. Os principais desafios a serem 
vencidos pelo Rio Grande do Sul estão reunidos a seguir.

8.1. A Necessidade de Segurança 
Jurídica para o Setor Florestal

Nos últimos seis anos, a área florestal do Rio Grande do Sul sofreu uma retra-
ção de 150,0 mil hectares, o que significa mudança de atividade produtiva no meio 
rural. Logicamente essa retração acarreta na redução da oferta de madeira no Es-
tado e em termos práticos, reduz empregos, investimentos e reduz a fatia tributável 
do negócio florestal. Depois de perceber que a falta de estímulos ao setor privado 
é negativa também para o setor público, a discussão sobre um novo marco legal 
para a retomada do crescimento no Estado tornou-se necessária. 

Num cenário diferenciado de todos os demais Estados da Federação e diante 
de novas normas gerais emanadas da União, como a Lei 12.651, de 25 de maio de 
2012, o Governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio criou ,em 2011, a Câmara Setorial de Florestas Plantadas.  Nesta Câmara, 
foi elaborado um diagnóstico das dificuldades da cadeia produtiva de base flo-
restal, bem como estudos para adequação da legislação estadual ao novo Código 
Florestal Federal. Ficou evidenciado como o principal anseio do setor produtivo 
florestal um Marco Legal tratando sobre os gargalos detectados:  necessidade 
do estabelecimento de uma política para as florestas plantadas, com objetivos e 
instrumentos definidos, necessidade de adequado “lócus institucional” em uma se-
cretaria de produção, como atividade agrícola e estabelecimento de normas claras 
para o plantio de florestas no território gaúcho, alinhadas com as normas estatuídas 
pela União e com os procedimentos adotados pelos demais Estados da Federação, 
além  do tratamento igualitário ao dispensado às demais atividades agrícolas. Tam-
bém está sendo considerado o atual cenário de reformulação dos procedimentos 
para licenciamento ambiental em âmbito federal e as regulamentações do poder 
executivo em relação às normas do Código Florestal Federal.

Assim, a discussão em torno das novas regras é antiga, tramitando entre o 
governo e o setor privado há mais de oito anos. As propostas também não são no-
vas e visam a desburocratização das atividades ligadas à silvicultura, redução dos 
prazos para licenciamento, e, principalmente, a transferência das atribuições da 
Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, 
SEAPI. Esta mudança pode conferir maior participação e objetividade na atividade 
de planejamento e implantação das políticas destinadas ao setor. 

Todas as mudanças propostas, em suma, visam a segurança jurídica para o 
setor, favorecendo a realização de investimentos, geração de rendas, empregos 
e impostos. 
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Além da questão referente à segurança jurídica, o setor busca também formas 
de fomentar a atividade florestal no Estado. Atualmente não há qualquer diferen-
ciação ou incentivo à atividade, que aliado às dificuldades do aparato institucional, 
justifica a redução das áreas plantadas.

8.2. A Desmitificação da Silvicultura 
como Atividade Poluidora
Por conta da classificação da silvicultura pelo Órgão Ambiental do Rio Grande 

do Sul, como uma atividade de médio e alto potencial poluidor, equiparado a uma 
fábrica de automóveis ou a um aterro sanitário, todas as atividades relacionadas à 
silvicultura necessitam passar pela etapa de licenciamento  ambiental. 

O Rio Grande do Sul passou a ser o único Estado da federação com esta 
classificação. Tal potencial poluidor foi estabelecido por Resolução do Conselho 
de Administração da FEPAM, com base na resolução CONAMA 237/1997 e os pro-
cedimentos licenciatórios foram estabelecidos por sucessivas Portarias do Órgão 
Ambiental e da Secretaria do Meio Ambiente, conferindo insegurança jurídica aos 
empreendimentos pela constante modificação desses marcos regulatórios.

O licenciamento em si é oportuno e extremamente necessário à obtenção de 
autorização para uso dos recursos naturais ou às atividades poluidoras. Entretan-
to, a consideração da silvicultura como uma atividade de médio e alto potencial 
poluidor é que gera o questionamento, tanto pela forma unilateral como foi esta-
belecido, sem contemplar a legislação, em especial a Lei 10.330/ 1994 que dispõe 
sobre o SISEPRA – Sistema Estadual de Proteção Ambiental e determina que a 
indicação do Órgão Ambiental sobre normas, critérios e padrões ambientais deve 
ser referendada pelo CONSEMA, bem como pela falta de fundamentação técnico-
-científica. Ora, a atividade de plantio florestal é reconhecida por sua capacidade 
de geração de benefícios ambientais e sociais, e não o oposto. A silvicultura está 
amplamente reconhecida como uma atividade agrícola pelo Art. 72 da Lei Federal 
nº 12.651/2012 e se ocupa do estabelecimento, desenvolvimento e da reprodução 
de florestas, visando a múltiplas aplicações, tais como a produção de madeira, o 
carvoejamento, a produção de resinas, a proteção ambiental, entre outros fins. 
Recente trabalho técnico elaborado por equipe da EMBRAPA FLORESTAS está 
subsidiando as discussões sobre o potencial poluidor da silvicultura, que se enca-
minha para o estabelecimento de marco legal sobre este tema em âmbito federal.

Assim, reclassificar a atividade significa tratar o setor da forma adequada, estabele-
cendo o potencial poluidor com base em estudos técnico-científicos, em conformidade 
com a legislação federal e em consonância com os demais estados da federação.

8.3. Reclassificação de Espécies Florestais
Desde 2013 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, através da 

Portaria SEMA nº. 79 reconheceu a lista de espécies exóticas invasoras do 
Estado. Entretanto, a medida soou um tanto desproporcional ao seu objetivo. 
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Se por um lado existe a preocupação com espécies exóticas e suas conse-
quências ao meio ambiente, não é possível compreender o gênero Pinus ou 
Acácia classificados como produtores de alterações nos processos ecológi-
cos naturais ou na composição e riqueza de espécies, com possibilidade de 
tornarem-se dominantes e irradiar reflexos negativos também para a econo-
mia ou saúde humana. Especificamente, a Portaria estabelece que tais gêne-
ros possam ser utilizados em condições controladas, com restrições e estão 
sujeitas à regulamentação específica.

O gênero Pinus e a Acácia negra (Acácia mearnsii) são espécies florestais 
introduzidas no RS há mais de 100 anos e, ao contrário do citado na definição 
de espécie exótica invasora, são espécies de importância econômica, com 
as quais está instalada uma importante cadeia produtiva de base florestal e 
não existe qualquer comprovação de que causem reflexos negativos  para a 
saúde humana; muito pelo contrário, a acácia por exemplo, além de recuperar 
solos degradados, contém em seu tanino o flavan-3-ol, um flavonoide muito 
parecido com o da uva, considerado antioxidante natural que é benéfico aos 
seres vivos.

Ainda, as florestas plantadas com pinus e com acácia  destinadas à pro-
dução de madeira e produtos não madeireiros são implantadas e manejadas 
mediante a mais avançada tecnologia e de acordo com a legislação ambiental. 
Os plantios em escala comercial possuem projetos, manejo, e, em sua maioria, 
certificação florestal, esta bastante rigorosa em relação à dispersão e possí-
veis danos ecológicos que possam causar, inclusive rigorosa quanto ao cum-
primento da legislação relacionada  a áreas de preservação permanente, de 
reserva legal e áreas de alto valor para conservação.

Pelo tempo em que as florestas plantadas com pinus e acácia estão pre-
sentes no RS, ou seja, mais de um século, se realmente fossem causadoras de 
danos conforme tipificado na Portaria 79/2013, o Estado estaria com sua área 
dominada por tais plantios, não havendo mais florestas nativas.

Assim, essa classificação dada pela Secretaria torna-se extremamente 
restritiva ao livre exercício da silvicultura baseada nestes gêneros, uma vez 
que estabelece condições controladas e dependentes de autorização especí-
fica, e ainda, sujeitas à Análise de Risco e Plano de Controle Ambiental.

É normal se exigir planos de controle ambiental para empreendimentos 
ou atividades com potencial poluidor, a exemplo de empreendimentos imo-
biliários, de saneamento, drenagem e irrigação, postos e sistemas retalhistas 
de combustíveis e agrotóxicos, mas para a silvicultura, entende-se como uma 
proposta descabida. Além do mais, planos de controle ambiental estabe-
lecem a necessidade de proposição de medidas mitigadoras aos impactos 
gerados. Entretanto, os impactos da atividade silvicultural são entendidos em 
sua maioria como positivos – portanto, sem a necessidade de mitigação. 

O setor entende que espécies florestais de importância econômica para 
o Estado,  podem ser utilizadas conforme a legislação pertinente, constando 
no  projeto florestal  de forma simplificada as medidas a serem adotadas para 
o controle ambiental, sem necessidade de análise de risco ou plano de con-
trole ambiental .



A Indústria de Base Florestal no Rio Grande do Sul86

8.4. Alinhamento aos Objetivos do Plano Naci-
onal de Desenvolvimento das Florestas Plantadas 
(PNDF) e Plano ABC

8.4.1. Plano Nacional de Desenvolvimento 
das Florestas Plantadas (PNDF)

No final de 2014 o Decreto Presidencial nº. 8.375 transferiu o locus institucio-
nal da atividade de florestas plantadas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).  O MAPA coordenará o planejamento, a implementação e 
a avaliação da Política Agrícola para Florestas Plantadas, promovendo sua integra-
ção às demais políticas e setores econômicos.

A Política Agrícola para Florestas Plantadas visa à elaboração de agenda 
positiva que traga segurança e fomento para o setor. O Decreto estabeleceu dois 
princípios para sua criação: 

• A produção de bens e serviços para o desenvolvimento social e econômico 
do País, e,

• A mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Além disso, o MAPA elaborará o Plano Nacional de Desenvolvimento de 
Florestas Plantadas (PNDF), em um horizonte de 10 anos, que norteará a Política 
Agrícola para Florestas Plantadas, realizando atualizações periódicas, a partir do 
diagnóstico do setor, da avaliação dos cenários e das metas de produção florestal.

A transferência do setor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o 
MAPA vinha sendo discutida de forma prioritária há mais de uma década, em espe-
cial no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAE/PR), que formulou as diretrizes da Política Nacional de Florestas Plantadas. 
Também era avaliada na Câmara Setorial de Florestas Plantadas do próprio MAPA, 
composta por Secretarias desse Ministério, demais órgãos do governo e represen-
tantes do setor produtivo. O esforço de todos os participantes e o aprofundamen-
to dos debates foram fundamentais para esse fato agora comemorado.

Ressalta-se que a agenda do setor de árvores plantadas não se limitará ape-
nas ao MAPA. Pelo contrário, seus temas serão discutidos também nos Ministérios 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Relações Exteriores (MRE) e MMA, entre outros relacionados às 
operações e demandas transversais das empresas.

Nos últimos anos, o setor construiu uma agenda positiva com o MMA, que 
será mantida, com importantes temas em pauta, a exemplo da agenda do clima 
e suas definições para a redução dos efeitos das mudanças climáticas durante 
a realização da 21ª. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP21), em Paris, no final de 2015.

Os movimentos mais recentes evidenciam a perspectiva do MAPA em ter 
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uma versão prévia do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas 
(PNDF) até o final de 2016, traçando os objetivos e metas para o setor no país 
pelos próximos dez anos.

O plano terá foco na demanda potencial e traçará estratégias por subsetores, 
como os de papel e celulose e o de MDF, por exemplo. Também estará voltado 
para a formação de novos maciços florestais em áreas convertidas no passado ao 
uso alternativo do solo e que são atualmente subutilizadas, como pastagens degra-
dadas e trabalhará ainda para a validação dos esforços de desenvolvimento realiza-
dos nos principais Estados produtores.

8.4.2. Plano ABC
O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura-Pla-
no ABC é um dos planos setoriais elaborados de acordo com o artigo 3° do Decre-
to n° 7.390/2010 e tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a 
serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis, selecio-
nadas com o objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de 
gases do efeito estufa no setor agropecuário assumidos pelo país. 

 O Plano ABC é composto por sete programas, seis deles referentes às 
tecnologias de mitigação, e ainda um último programa com ações de adaptação às 
mudanças climáticas:

• Programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas;
• Programa 2: Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agro-

florestais (SAFs);
• Programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD);
• Programa 4: Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN);
• Programa 5: Florestas Plantadas;
• Programa 6: Tratamento de Dejetos Animais, e,
• Programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas.
No tocante à produção de florestas plantadas, o Plano ABC considera a pro-

dução de florestas plantadas (econômicas) nas propriedades rurais, compondo-se 
de quatro objetivos básicos: 

• Implementar uma fonte de renda de longo prazo para a família do produtor; 
• Aumentar a oferta de madeira para fins industriais (celulose e papel, mó-

veis e painéis de madeira), energéticos (carvão vegetal e lenha), construção civil e 
outros usos; 

• Reduzir a pressão sobre as matas nativas, e,
• Capturar CO2 da atmosfera, reduzindo os efeitos do aquecimento global. 

Há uma série de desafios que compõem o Plano, que vão desde a conquista 
dos produtores para absorver as vantagens das florestas plantadas nas proprieda-
des, qualificação de técnicos e produtores para elaboração e implantação de pro-
jetos de plantios de florestas, passando pela adequação dos agentes financeiros 
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para operação nessas modalidades, fortalecimentos da assistência técnica pública 
no país, dentre outros.

O resultado esperado do Plano ABC é promover ações de reflorestamento 
no país, expandindo a área reflorestada destinada à produção de fibras, madeira e 
celulose em 3,0 milhões de hectares. 

No Rio Grande do Sul, o Plano Estadual de Mitigação/Adaptação às Mudan-
ças Climáticas visando a consolidação de uma Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (ABC/RS), estabeleceu como meta a expansão em 200 mil hectares de 
2012 à 2015 e em 300 mil hectares de 2016 à 2020 da área ocupada com florestas 
plantadas no estado, mediante a diversificação ou seja a utilização de diferentes es-
pécies florestais em plantios puros,  mistos ou integrados com diferentes atividades 
produtivas na mesma propriedade.

Foi instituído o Comitê do Grupo Gestor no âmbito da Administração Públi-
ca Estadual, com a finalidade de analisar, propor ações e medidas para garantir a 
implantação e efetivação do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no 
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de práticas de manejo e uso sustentáveis 
dos recursos naturais, com vista à redução da emissão de gases do efeito estufa – 
GEE, bem como o aumento da fixação de Carbono – C na vegetação e no solo, do 
qual a AGEFLOR faz parte como entidade convidada.

O Programa ABC é financiado com recursos do BNDES, Caderneta de Pou-
pança Rural e Fundos Constitucionais, tendo como finalidade financiar, entre suas 
linhas de crédito, a implantação, manutenção e manejo de florestas comerciais, 
inclusive, àquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal e a 
implantação de planos de manejo florestal sustentável.

8.5. Prevenção e Controle de Doenças 
e Pragas Florestais

No Rio Grande do Sul, além da atuação do Serviço Oficial de Defesa Agrope-
cuária representado pelo Departamento de Defesa Agropecuária – DDA/SEAPI, o 
controle de doenças e pragas florestais também vem sendo realizado pela inicia-
tiva privada, como no caso da vespa-da- madeira (Sirex noctilio) a principal praga 
que ocorre nos plantios de Pinus.Este  inseto originário da Europa, Ásia e Norte 
da África  foi detectada no Brasil em 1988. Desde a detecção, o Centro Nacional 
de Pesquisas de Florestas - Embrapa Florestas, Curitiba, PR, tem trabalhado num 
programa de controle biológico importando e posteriormente produzindo em 
território nacional, milhares de doses de nematóide (Deladenus siricidicola) para o 
tratamento das árvores. Diante da gravidade desta praga, foi instituído o Programa 
Nacional de Controle da Vespa da Madeira, sendo cadastrados os proprietários 
de florestas plantadas de Pinus. Para subsidiar as pesquisas, a produção e a distri-
buição do nematóide foi instituído o FUNCEMA – Fundo Nacional de Controle da 
Vespa da Madeira para o qual os proprietários contribuem anualmente com R$ 0,10 
a R$ 0,41 (quarenta e um centavos) por hectare plantado com Pinus. A AGEFLOR 
, juntamente com a APRE (Paraná) e a ACR (Santa Catarina) controla os cadastros 
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que são repassadas ao FUNCEMA e realiza treinamentos periódicos de técnicos e 
produtores para aplicação do nematóide. 

A inclusão dos proprietários de florestas de Pinus no Programa Nacional de 
Controle da Vespa da Madeira – PNCVM lhes assegura a regularidade perante a 
legislação fitossanitária brasileira e junto aos Órgãos Ambientais que estão exi-
gindo, entre outros documentos para regularização da Licença de Operação dos 
plantios existentes, um atestado relativo à fitossanidade dos plantios.

Os plantios de acácia negra tem como principal praga o cascudo serrador:  
Oncideres impluviata, Oncideres dejeanni e Oncideres saga. O Oncideres implu-
viata é a espécie de maior dispersão no que se refere a danos causados nos plan-
tios de acácia-negra. Os danos aos plantios advêm do comportamento do coleóp-
tero (Oncideres impluviata) de roletar (cortar ao redor de) ramos, galhos e fustes 
das espécies arbóreas, onde efetuará a postura, provocando a queda destes,

As empresas vêm realizando o monitoramento do ataque do cascudo serrador 
nos plantios de acácia negra, nas áreas próprias, onde são realizados os controles 
determinados pela legislação, com resultados que evidenciam, apesar do contro-
le, o recrudescimento da praga. O grau de ataque é medido pela quantidade de 
galhos caídos e recolhidos para queima O combate ao cascudo serrador ocorre 
anualmente, através da coleta dos ramos cortados, contendo ovoposição de On-
cideres spp. Os ramos são coletados, amontoados e queimados nas estradas ou 
aceiros, A queima fitossanitária é realizada conforme a Lei Estadual 9.482 de 1991 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 48.304 de 2011.Nas áreas colhidas em 
que for também constatada infestação, os restos culturais devem ser amontoados 
e queimados, de acordo com a Portaria SEAPA nº 154, de 22 de setembro de 2011.

Já foram iniciados trabalhos de pesquisa para controle biológico do cascudo 
serrador por pesquisadores da FEPAGRO- RS e da ESALQ-USP de São Paulo, 
porém com resultados que ainda não permitem o controle desta praga.

Nos últimos anos tem sido constatado o aumento do ataque desta praga, o 
que tem levado à atuação conjunta da SEAPI e AGEFLOR, buscando alternativas 
para o rápido controle do cascudo serrador.

Nos plantios de Eucalipto do Rio Grande do Sul é preocupante a ocorrência 
do percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus), inseto sugador da Ordem 
Hemyptera originário da Austrália. O primeiro registro da praga na América do Sul 
foi em 2005 na Argentina, posteriormente migrou para o Uruguai e foi oficialmente 
detectado no Brasil em 2008 nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos 
anos de 2009 e 2010 houve a sua rápida disseminação pelo Brasil.Os sintomas de 
ataque são, inicialmente, o prateamento da folhas, que com o tempo passam para 
tons de vermelho, o que confere às árvores o aspecto bronzeado, característica 
que deu origem ao nome do inseto. O controle biológico é uma das principais 
ferramentas que deverá ser utilizada, por isso, a introdução da vespa Cleruchoides 
noackae Lyn e Huber (Himenoptera: Mymaridae) que parasita ovos do percevejo, 
foi realizada no Brasil em 2012 pelo Programa Cooperativo de Manejo de Pragas 
Exóticas do IPEF. Em 2013 foram realizadas as primeiras liberações do inimigo natu-
ral do percevejo-bronzeado no Rio Grande do Sul, através do Projeto  coordenado 
pelo Instituto de Pesquisa Florestal (IPEF) e com participação da Embrapa Flores-
tas. Entretanto, em função dos níveis atuais de parasitismo serem muito baixos, pró-
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ximos a 10%, o que não impede a praga de aumentar rapidamente sua população 
causando grandes danos às florestas de eucalipto, torna-se imprescindível o uso do 
monitoramento da flutuação populacional para a tomada de decisão de controle 
químico em caráter emergencial como ferramenta do Manejo Integrado da Praga. 
Foi realizado em 2014 um estudo técnico por equipe da SEAPI e técnicos de em-
presas associadas da AGEFLOR, que estão atuando em parceria para a busca de 
alternativas para controle desta praga.

Assim, o setor florestal gaúcho assume uma postura proativa, buscando par-
cerias com as instituições de pesquisa para o manejo integrado de pragas, priori-
zando o controle biológico e com os órgãos governamentais de Defesa Fitossani-
tária nos casos em que são necessárias alternativas para o combate e controle de 
pragas e doenças de incidência comum nos plantios, não se restringindo apenas à 
verificação pós-processamento de suas atividades, que normalmente são destina-
das à aplicação de medidas punitivas.

8.6. Perspectivas para o Setor Florestal Gaúcho

TENDÊNCIAS MUNDIAIS PARA OS 
PRODUTOS DE BASE FLORESTAL
• MADEIRA SERRADA E MDF: No mundo todo, o MDF vem logrando um 

crescimento superior a 10% ao ano, em detrimento da madeira serrada, que man-
teve-se estável durante os últimos anos. Essa tendência de substituição da madeira 
serrada pelo MDF será constante e crescente também para os próximos anos;

• MADEIRAS DE PLANTAÇÕES: as madeiras originadas de plantios vem 
aumentando a sua participação no consumo, em um movimento oposto ao que 
ocorre com as florestas nativas. Atualmente, a produção sustentada das plantações 
florestais alcança um percentual próximo de 15% do consumo mundial de madeira. 
Nos próximos 30 anos, as florestas plantadas deverão ter uma produção sustenta-
da de madeira de mais de 30% da produção mundial;

• MADEIRA DE EUCALIPTO: A competitividade da madeira de Eucalipto 
vem causando a substituição da madeira de Pinus em diversos processos indus-
triais e em vários países. Isso já vem ocorrendo na fabricação de celulose, nos 
painéis de madeira e na madeira serrada. 

• MADEIRA E CASCA DE ACÁCIA NEGRA: o aumento da demanda por 
produtos de fonte renovável permite à acácia o ingresso em novos mercados 
(pellets, construção civil e até na fabricação de móveis). Sua casca, matéria-prima 
para extração de taninos, tem um amplo mercado à ser explorado. Como exemplo, 
somente considerando o tratamento de água potável no Estado de São Paulo, se 
fossem utilizadas em todas as suas ETAs (estações de tratamento de água), coagu-
lantes e floculantes à base de tanino de acácia, atualmente não haveria florestas 
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suficientes para suprir mais do que um ano de fornecimento.
Diante destas perspectivas e tendências mundiais e considerando a vocação 

florestal do nosso Estado, uma das regiões mais promissoras do hemisfério sul no 
que diz respeito às condições edafoclimáticas, disponibilidade de terras e avança-
da tecnologia florestal, o setor florestal gaúcho acredita que superados os desafios, 
o Estado tem condições de se tornar um grande polo florestal, ficando aparelha-
do para exercer a política florestal de forma segura e com bases legais definidas, 
atraindo novos investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva existente.
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