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Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 

 

Empresas e organizações patrocinadoras: 

 

Fibria  

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

ArborGen Tecnologia Florestal  

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
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CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira  

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

Klabin  

 

Lwarcel Celulose  

 

 

Solenis 

 

 

Stora Enso Brasil  

 

Suzano Papel e Celulose  

=========================================== 

          

=========================================== 

http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
https://solenis.com/en/contact-us
http://www.storaenso.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Relatos de Vida  

 

 
 

AGEFLOR 

Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

 

Minhas primeiras recordações sobre a AGEFLOR (na época ASRR – Associação Sul 
Riograndense de Reflorestadores) datam do ano 1979, quando cheguei ao Rio 

Grande do Sul proveniente de Minas Gerais, ou seja, quando me transferi 
profissionalmente da CENIBRA – Celulose Nipo-Brasileira para a Riocell – Rio 
Grande Companhia de Celulose do Sul. Naquela época, eu já era bastante atuante 
em associações de classe similares, tais como SBS – Sociedade Brasileira de 
silvicultura; ANFPC – Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose, 
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel e em entidades de 
pesquisa florestal, como IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais e SIF – 
Sociedade de Investigações Florestais.  

Não foi difícil ser logo apresentado ao pessoal da entidade, pois na Riocell 
trabalhavam diversos colegas que vestiam também e com muito orgulho a camiseta 
da associação florestal gaúcha, tais como Ronaldo Dornelles, José Artêmio Totti, 
Italino Borssatto, Bernardo Reck, dentre outros. 

No início dos anos 1980’s iniciamos um amplo programa de Pesquisa & 
Desenvolvimento na Riocell com foco no eucalipto e na acácia negra, o que se 

intensificou após a conclusão da construção do Centro Tecnológico “Aldo Sani” da 
Riocell, em 1981. Com isso, passamos a estudar inúmeras espécies de Eucalyptus 
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com a finalidade de produção e diversificação na produção de celuloses de 
mercado, dos tipos para papéis e para dissolução (polpa solúvel). 

Sempre foi um privilégio estar em um dos poucos estados do Brasil que planta não 
apenas os dois principais gêneros florestais plantados no País (Eucalyptus e Pinus), 

mas também a acácia negra (Acacia mearnsii) e o plátano (Platanus sp.). 

Já em 1984, participamos pela primeira vez do V Congresso Florestal Estadual do 
Rio Grande do Sul, em Nova Prata, levando um trabalho técnico para apresentação, 
congresso esse que sempre teve o irrestrito apoio da AGEFLOR. 

Ao longo dos anos, minha amizade pela associação e pelos seus dirigentes foi 
aumentando, apesar de até hoje eu entender que eu poderia ter sido mais 

participativo e ativo junto a ela; coisa que só não aconteceu por não ter havido um 
impulso maior por ambas as partes, talvez um esperando pelo outro para tentar 
firmar parcerias mais significativas. 

De qualquer forma, foram diversos os tipos de relacionamento e atuações que 
tivemos e que permanecem até o presente, já que a AGEFLOR é parceira apoiadora 
não financeira de nossas publicações em mídia digital (Eucalyptus Online Book & 
Newsletter e PinusLetter), divulgando-as em seu website e aos seus associados. 

A AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais é a associação 
representativa das empresas de base florestal que atuam no Rio Grande do Sul. Foi 
oficialmente fundada em 1970, com a denominação de ASRR – Associação Sul 
Riograndense de Reflorestadores. Em 1989, a ASSR se fundiu com a AFLOVEM – 
Associação dos Reflorestadores e Transformadores Verticalizados de Madeira, 
passando a adotar a denominação atual. 

Em seu quadro associativo estão reunidas as principais empresas atuantes no setor 
florestal gaúcho, tanto de empresas plantadoras de árvores como de convertedoras 
de madeira e resinas (celulose de mercado, papel, resinas, serrarias, chapas e 
painéis de madeira, tanino, móveis, bioenergia, postes e madeiras tratadas, 
cavacos para exportação, etc.). Dentre uma extensa lista de associados, podemos 
destacar algumas das principais empresas da base florestal brasileira (Duratex, 
Fibria, Flosul, Celulose Irani, Seta, Tanac, Stora Enso, CMPC – Celulose 
Riograndense, Reflorestadores Unidos, Tanagro, Habitasul, Madeireira Giacomet, 

etc.), bem como empresas tipicamente regionais (Centauro, Condor, Terras Verdes, 
Trevo, Tramontina Madeiras, Flopal, etc.). Também são associadas empresas 
fornecedoras de máquinas florestais (Linck Máquinas), produtos químicos para uso 
em madeiras (Jimo Química), empresas de consultoria e gestão (F&W Forestry, 
Rauber, Granflor, etc.). 

O principal objetivo da AGEFLOR é ter foco e atuação em favor do desenvolvimento 

do setor de base florestal gaúcho através de ações diversas, tais como: 

 Estratégias e ações especiais; 

 Relações institucionais em fóruns, comitês, etc.; 

 Produção florestal e industrial; 

 Mercados, certificações 

 Economia e estatísticas; 

 Ambiência; 

 Desenvolvimento social; 

 Política e legislação florestal; 

 Comunicação e relacionamento com a comunidade; 

 Gestão administrativa e financeira. 



5 
 

 

É tão intensa a demanda de trabalhos nesses diversos tipos de atuação, que a 
entidade possui uma direção profissional executiva, em adição à sua diretoria eleita 
entre os associados. Atualmente, a diretoria executiva é exercida pelo amigo e 

engenheiro agrônomo Jorge Antônio Heineck, com suporte técnico da engenheira 
florestal Margô Guadalupe Antônio.  

Durante anos a AGEFLOR teve com gestor executivo um dos maiores ícones 
florestais gaúchos pela sua irradiante simpatia e dedicação, o nosso saudoso amigo 
José Lauro de Freitas, que com seu carisma e entusiasmo representava a entidade 
de forma a conseguir seu crescimento, projeção, consolidação e sucesso 
(http://zh.clicrbs.com.br/rs/obituario/jose-lauro-de-quadros-5991.html). 

Hoje a representatividade da AGEFLOR se faz presente também junto à ASBR – 
Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais, com entidades irmãs do Paraná e 
Santa Catarina e junto à entidade nacional IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores. 

Sempre tive e mantenho enorme respeito e sincera amizade pelas diversas pessoas 
que têm ocupado cargos executivos (José Lauro, Jorge e Margô) e de presidência 
da entidade (Telmo de Azevedo, Ronaldo Dornelles, Flávio Arruda Dutra, Roque 

Justen, Leonel Freitas Menezes, João Fernando Borges e Diogo Carlos Leuck). 

A responsabilidade da associação é enorme e seu papel é vital para que se possa 
garantir o continuado crescimento do setor de base florestal em terras gaúchas. 
Apenas para se ter uma ideia do ritmo de crescimento florestal no estado, pode-se 
perceber que e área com plantações florestais, que era de 360.000 hectares em 
2001, mais do que dobrou, estando em 2016 com cerca de 740.000 hectares. 

A indústria de base florestal gaúcha se ampliou e diversificou, seja na produção de 
madeiras de eucalipto, acácia, plátano e Pinus.  O estado apresenta hoje uma 
indústria forte, com excelentes níveis de desempenho e produção de celulose de 
mercado, papéis, fraldas descartáveis, chapas e painéis de madeira, resinas, 
taninos, etc. 

Em 2008, apresentei um apanhado daquele momento sobre o Estado do Rio Grande 
do Sul na seção “O Mundo dos Eucaliptos” na Eucalyptus Newsletter de número 15 
(http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho08.html#tres). Apesar de os dados 
estatísticos estarem obsoletados e muitos dos links já não funcionarem mais, sugiro 
uma breve leitura para que se possa conhecer um pouco mais sobre o setor 
florestal do estado mais meridional do Brasil. 

Em função dos contínuos desafios dos últimos 15 anos, a associação tem mostrado 
uma ampla e diversificada linha de atuação para obter a consolidação e 
sustentabilidade dos negócios florestais no estado. 

 
Eu destacaria seu fundamental papel em termos dos seguintes programas e 
atividades: 
 

 Diálogo constante com governo, parlamentares, produtores rurais, 
empresários e elementos da mídia; 
 

 Participação em fóruns de debates e processos de interesse legal, 
como foi o caso de todo o processo realizado conjuntamente com a 
FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental para a elaboração 
do “Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no Estado 
do Rio Grande do Sul”, com links mais adiante para os documentos 
elaborados. 

 

 Participação nos debates e fóruns decisórios sobre o Código Florestal 
Brasileiro; 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/obituario/jose-lauro-de-quadros-5991.html
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho08.html#tres
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 Apoio no desenvolvimento da legislação florestal e ambiental 
pertinentes ao setor florestal; 

 

 Simplificação nos processos de licenciamento florestal e industrial; 
 

 Incentivo e apoio ao crescimento da base florestal plantada no 
estado; 

 

 Estímulo ao fortalecimento de polos florestais e arranjos produtivos 
locais e regionais para os produtos derivados da silvicultura; 

 

 Promoção do crescimento dos mercados de base florestal, com 
estímulo às exportações; 

 

 Apoio às atividades de inventários e levantamento de dados de 
produção, produtividade e estatísticos; 

 

 Incentivo ao crescimento e verticalização do setor florestal, com 
diversificação dos tipos de produtos de base florestal no estado; 

 

 Melhoria na qualidade e produtividade dos produtos industrializados 
da base florestal; 

 

 Programa CompetPinus (Programa de Manejo Sustentável e 

Competitividade da Cadeia Produtiva do Pinus no RS), que pode ser 
mais bem conhecido em nossa PinusLetter edição de número 27 
(http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#seis); 

 

 Incentivo ao fomento florestal e apoio aos produtores rurais em 
parceria com a EMATER/RS; 

 

  Relacionamento com a FIERGS – Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, através do Comitê de Base Florestal e 
Moveleira daquela federação, que por anos foi coordenada pelo 
amigo Normélio Eckert; 

 

 Apoio a eventos técnicos e científicos, como o que é sempre oferecido 
ao Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul, em Nova 
Prata/RS, ao Congresso Madeira (que aconteceu em Porto Alegre em 
2008), à Feira da Floresta, bem como a cursos de curta duração com 
a EMBRAPA Florestas, etc. 

 

 Apoio ao desenvolvimento tecnológico florestal através das principais 
universidades com atuação em ensino, pesquisa e extensão em 
engenharia florestal, agronômica e madeireira: UFSM (Universidade 
Federal de Santa Maria), UFPel (Universidade Federal de Pelotas), 
UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) e UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul); 

 

 Apoio a organizações não governamentais que atuam com educação 
ambiental e comunicação com a sociedade (Por exemplo: Amigos da 
Floresta - https://www.facebook.com/ongosamigosdafloresta/?fref=ts); 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#seis
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 Foco na comunicação sobre temas florestais que possam ser de 
interesse da sociedade: Diálogo Florestal, Amigos da Floresta, 
presença em feiras e eventos (EXPOINTER, FENADOCE, etc.), 
eventos florestais regionais, etc.; 

 

 Reconhecimento a entidades e pessoas de destaque setorial através 
da Premiação Mérito Florestal (instituída em 1984); etc., etc.  

 
 
Dessa forma e assim fazendo, a AGEFLOR tem conquistado sucessos em seu papel 
institucional e apoiador, sendo uma constante força impulsora e promotora do 
desenvolvimento do setor de base florestal no estado do Rio Grande do Sul e no 
Brasil. 
 
Fico muito feliz em ter tido diversas oportunidades de interação e de realizações 
com essa importante entidade, bem como por ter merecido a amizade de inúmeros 

de seus técnicos, gestores e associados. 

 

 
Anuário Florestal AGEFLOR – Ano base 2014 

 

Websites referenciais sobre a AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas 
Florestais: 

http://www.ageflor.com.br/ (Website institucional) 

https://www.youtube.com/watch?v=M110l4oETKM (Vídeo institucional sobre a AGEFLOR do 
ano de 2008) 

http://www.ageflor.com.br/dados  (História da silvicultura no RS) 
 
http://www.ageflor.com.br/dados/arvores (Árvores plantadas no RS) 
 
http://www.ageflor.com.br/dados/economia (Economia florestal do RS) 

http://www.ageflor.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=M110l4oETKM
http://www.ageflor.com.br/dados
http://www.ageflor.com.br/dados/arvores
http://www.ageflor.com.br/dados/economia
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http://www.ageflor.com.br/dados/meioambiente (Meio ambiente florestal no RS) 
 
http://www.ageflor.com.br/atividades/pinus (Programa CompetPinus) 
 
http://www.ageflor.com.br/atividades/representacoes  (Onde a AGEFLOR representa o setor 
florestal sul-riograndense) 

 
http://www.ageflor.com.br/noticias/biblioteca (Biblioteca com diversos arquivos para 
downloading) 
 
http://www.ageflor.com.br/noticias/biblioteca/anuario-ageflor-2015-ano-base-2014.pdf 
(Anuário Florestal 2015/Ano base 2014) 
 
http://www.ageflor.com.br/noticias/categoria/ageflor (Notícias da AGEFLOR) 
 
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/associados (Associados) 
 
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/diretoria (Diretoria) 
 
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/comissoes (Comissões) 
 
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/estatuto (Estatuto) 
 

 
 
 
Websites de parceiros e de temas de relevância relacionados à AGEFLOR: 
 

 

Feira da Floresta. Website institucional. Acesso em 16.08.2016: 

http://www.feiradafloresta.com.br/ 

 

Os Amigos da Floresta. Apresentação em PowerPoint: 08 slides. Acesso em 

16.08.2016: 

http://www.trevisa.com.br/intranet/i_uploads/comunicados/ApresentacaoAMIGOSDAFLORES

TA.pdf  

 

Zoneamento ambiental para a atividade de silvicultura para o Estado do 

Rio Grande do Sul. FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio 

Grande do Sul. Acesso em 16.08.2016: 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/zoneam_silvic.asp    

 

Zoneamento ambiental para a atividade de silvicultura para o Estado do 

Rio Grande do Sul. Volume 01. FEPAM – Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental do Rio Grande do Sul. Acesso em 16.08.2016: 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V1_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDAD

O%20CORRIGIDO%20V-18-05-2010.pdf  

 

http://www.ageflor.com.br/dados/meioambiente
http://www.ageflor.com.br/atividades/pinus
http://www.ageflor.com.br/atividades/representacoes
http://www.ageflor.com.br/noticias/biblioteca
http://www.ageflor.com.br/noticias/biblioteca/anuario-ageflor-2015-ano-base-2014.pdf
http://www.ageflor.com.br/noticias/categoria/ageflor
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/associados
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/diretoria
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/comissoes
http://www.ageflor.com.br/quemsomos/estatuto
http://www.feiradafloresta.com.br/
http://www.trevisa.com.br/intranet/i_uploads/comunicados/ApresentacaoAMIGOSDAFLORESTA.pdf
http://www.trevisa.com.br/intranet/i_uploads/comunicados/ApresentacaoAMIGOSDAFLORESTA.pdf
http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/zoneam_silvic.asp
http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V1_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-2010.pdf
http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V1_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-2010.pdf
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Zoneamento ambiental para a atividade de silvicultura para o Estado do 

Rio Grande do Sul. Volume 02. FEPAM – Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental do Rio Grande do Sul. Acesso em 16.08.2016: 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V2_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDAD

O%20CORRIGIDO%20V-18-05-20101.pdf   

 

ENTREVISTA: AGEFLOR promove Prêmio Mérito Florestal em Nova Prata – 
RS – 2015. Entrevista com João Fernando Borges. Presidente da AGEFLOR. Canal 
Sérgio Martins. Vídeos YouTube. (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=R_95BZiYm-
Y&list=PLmy_R1ueZYJ1OSbLWOm6LRMi6KslzZVu0 

 

 
Evento Madeira 2008 em Porto Alegre 

Apoio da AGEFLOR, onde na mesa de trabalhos, junto a mim, temos o presidente na época 
Roque Justen e o futuro presidente da entidade João Fernando Borges  

 
 

 
Engenheiro florestal João Fernando Borges 

Presidente da AGEFLOR durante a gestão 2013/2015  

 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V2_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-20101.pdf
http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V2_ZAS%20APROVADO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-20101.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R_95BZiYm-Y&list=PLmy_R1ueZYJ1OSbLWOm6LRMi6KslzZVu0
https://www.youtube.com/watch?v=R_95BZiYm-Y&list=PLmy_R1ueZYJ1OSbLWOm6LRMi6KslzZVu0
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Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos 

por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados 

para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 
 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor 

visite: 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus 

Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem 

como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  

http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 

 

mailto:webmaster@celso-foelkel.com.br
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

