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1.  OBJETIVOS: 
 

Este projeto possui objetivos de cunho ambiental, social e econômico, os 

quais serão atingidos por meio das ações da Campanha de Repovoamento da 

Araucária e da Campanha Plante Árvores Nobres. 

A produção de mudas arbóreas de espécies nativas do Rio Grande do 

Sul, em viveiros especializados, estando muitas delas em situação de 

vulnerabilidade devido à exploração abusiva no passado, oferece uma 

possibilidade de resgate de espécies nobres e atualmente raras da flora 

gaúcha, devolvendo-as aos seus ambientes de origem. Como exemplo, desde 

a sua criação, a Campanha de Repovoamento da Araucária possui como 

principal objetivo remover a espécie da lista de ameaçadas de extinção no 

nosso Estado. 

Outro objetivo está relacionado à valorização das propriedades rurais no 

nosso Estado, criando alternativas para a utilização diversificada da terra, 

através do reflorestamento com espécies nativas. O propósito é o de diminuir a 

evasão do meio rural, propiciando ganhos econômicos pelo uso futuro da 

madeira de florestas nativas e de seus subprodutos, como o pinhão da 

Araucária.   

A execução das Campanhas visa atender acordo firmado entre a RGE e a 

SEMA (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), o qual 

estabelece diretrizes para que a RGE cumpra obrigações de reposição florestal 

obrigatória decorrentes de licenciamentos florestais obtidos para a execução de 

obras e manutenção do seu sistema elétrico. 

 
2. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
 

O projeto será executado em parceria pelas instituições RGE e SEMA 

(Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), através do DEBIO – 

Depto. de Biodiversidade. De forma complementar, anualmente são elencadas 

prefeituras municipais da área de concessão da RGE para atuarem como 

Sedes dos eventos de lançamento de cada edição das Campanhas. 

Necessariamente, os municípios Sedes devem representar locais de ocorrência 

natural das espécies utilizadas nas Campanhas. A forma de participação de 

cada entidade é descrita no item 6 deste projeto. Ressalta-se que as relações 
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de parceria envolvendo prefeituras municipais não permeiam transações 

pecuniárias, estando associadas somente a atividades de divulgação das 

Campanhas e apoios estruturais. 

O projeto também conta com a participação de outras prefeituras na área 

de abrangência de execução do projeto. 

 
 
3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR COORDENAÇÃO DO PROJETO E 

AÇÕES DA RGE: 
 

Nome: Fabrício Hoeltz Steffens      

______________________________ 

ART cargo e função: nº 8492425 

Telefone: (54) 3206 3739 

Graduação: Engenheiro Florestal 

Registro no CREA: nº 145.099 

E-mail: fsteffens@rge-rs.com.br 

Endereço: Rua Mário de Boni, nº 1902, 5º andar. Bairro Floresta, 

CEP 95012 – 580, Caxias do Sul, RS. 

 

 
4. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS: 
 

 
 

4.1 – Mapa da região de abrangência das Campanhas de Repovoamento da 
Araucária e Plante Árvores Nobres: 
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4.2– Registro histórico de edições das Campanhas comunitárias: 
 
4.2.1 – Campanha de Repovoamento da Araucária: 
 

ANO MUNICÍPIOS DE LANÇAMENTO N° MUDAS DISTRIBUÍDAS
SEMENTES DISTRIBUÍDAS 

(Kg)

N° CARTAZES 

ADQUIRIDOS

N° CARTILHAS 

ADQUIRIDAS

N° BOTTONS 

ADQUIRIDOS

N° CANETAS 

ADQUIRIDAS

2002 - 20.000 4.000 15.000 - -

2003 - 1.500 1.000 5.000 - -

2004 Caxias do Sul     Nova Prata     Vacaria - 8.000 1.000 20.000 - -

2005
Rodeio Bonito    Passo Fundo      Nova Prata         

Bento Gonçalves 
- 4.000 500 20.000 - -

2006 Canela 5.000 1.500 - 10.000 - -

2007
Guaporé                                                                   

Marau
5.000 1.000 500 10.000 - -

2008

2009 Barão de Cotegipe 1.000 - - - 1.800 -

2010 Estação 5.000 2.500 400 7.000 500 500

2011 Serafina Corrêa 30.000 10.000 350 8.000 500 500

2012 Nova Petrópolis 47.000 - 296 4834 39 29

2013 Antônio Prado 20.000 -

2014 Casca 20. 000 -

2015 São Francisco de Paula 20.000 - *** *** *** ***

2016 Ibiraiaras 20.000 - *** *** *** ***

Não houve Campanhas

HISTÓRICO DE EVENTOS DE LANÇAMENTOS - CAMPANHAS RGE/DEBIO
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4.2.2 - Campanha Plante Árvores Nobres: 
 

ANO MUNICÍPIOS DE LANÇAMENTO N° MUDAS DISTRIBUÍDAS
N° CARTAZES 

ADQUIRIDOS

N° CARTILHAS 

ADQUIRIDAS

N° BOTTONS 

ADQUIRIDOS

N° CANETAS 

ADQUIRIDAS

2003 56.000 30.000 - - -

2004 Júlio de Castilhos 20.000 10.000 - - -

2005 Frederico Westphalen 18.000 - - - -

2006
Iraí                                                                                    

Giruá
40.000 10.000 - - -

2007 Santa Bárbara do Sul 15.000 - - - -

2008

2009 Barão de Cotegipe 27.000 10.000 - - -

2010 Santo Cristo 30.000 3.000 500 500 -

2011 São Luiz Gonzaga 40.000 3.000 500 500 -

2012 Crissiumal 31.000 226 548 3774

2013 Três Passos 50.000 4834

2014 Santa Rosa 45.000

2015 Horizontina 45.000 *** *** *** ***

2016 Nova Candelária 45.000 *** *** *** ***

Não houve campanha

HISTÓRICO DE EVENTOS DE LANÇAMENTOS - CAMPANHAS RGE/DEBIO

 
 
 
4.3 – Quantitativo de mudas entregues em edições anteriores: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Campanha árvores nobres (nº 

mudas distribuídas)
NR 56.000 20.000 18.000 40.000 15.000 0 27.000 30.000 40.000 31.000 50.000 45.000 45.000 48.185

Campanha da Araucária - nº 

de mudas distribuídas
NR NR NR NR 5.000 5.000 0 1.000 5.000 30.000 47.000 20.000 20.000 20.000 16.815

Campanha da Araucária - 

sementes distribuídas (kg)
20.000 1.500 8.000 4.000 1.500 1.000 0 0 2.500 10.000 0 0 0 0 0

Campanha da Araucária - 

estimativa de mudas 

resultantes de sementes 

distribuídas (*)

280.000 21.000 112.000 56.000 21.000 14.000 0 0 35.000 140.000 0 0 0 0 0

Total de mudas distribuídas 

nas campanhas
280.000 77.000 132.000 74.000 66.000 34.000 0 28.000 70.000 210.000 78.000 70.000 65.000 65.000 65.000

Quantidade acumulada de 

mudas de árvores distribuídas 

em campanhas

280.000 357.000 489.000 563.000 629.000 663.000 663.000 691.000 761.000 971.000 1.049.000 1.119.000 1.184.000 1.249.000 1.314.000

EDIÇÕES ANUAIS

 

(*) - Estima-se que 10% das sementes distribuídas resultem em novas árvores (1kg - 140 sementes) 
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4.4 - Aquisição de materiais, mudas e serviços de frete: os materiais serão 

adquiridos junto a empresas especializadas na confecção de cada tipo de 

produto, como: cartilhas; cartazes; bottons; lápis; borrachas; banners; etc. As 

mudas e serviços de frete serão adquiridos junto a viveiros especializados na 

produção de essências arbóreas florestais nativas, em quantidades e portes 

definidos através de especificação técnica, atendendo a requisitos mínimos de 

qualidade. Nas últimas edições de Campanhas desenvolvidas pela RGE e 

DEBIO, as mudas e serviços de fretes foram contratados junto ao viveiro Rio 

Verde, situado no município de Ernestina/RS. 

4.5 - Diretrizes para os trabalhos de distribuição de mudas e materiais das 

Campanhas: 

- A maior parte da mudas e materiais das Campanhas será distribuída nas 

cidades da região dos municípios sedes dos eventos, mas também serão 

encaminhados lotes para outras regiões distantes que possuem instalações 

das Instituições parceiras. 

- As Instituições parceiras do projeto receberão lotes dos materiais da 

Campanha, cabendo a elas executar a distribuição dos materiais conforme 

critérios que julgarem apropriados, visando possibilitar envolvimento amplo da 

sociedade, com foco principal em estudantes de escolas regionais e 

agricultores. 

4.6 – Relação das principais espécies florestais utilizadas nas Campanhas: 

 

Nome comum Nome científico 

Cerejeira Eugenia involucrata 

Angico vermelho Parapiptadenia rigida 

Uvaia Eugenia pyriformis 

Ipê da serra Tabebuia alba 

Louro Cordia trichotoma 

Cedro Cedrela fissilis 

Caroba Jacaranda micrantha 

Grápia Apuleia leiocarpa 

Canjerana Cabralea canjerana 

Ipê Roxo Tabebuia impetiginosa 

Ipê Amarelo Tabebuia chrysotricha 

Guabiju Myrcianthes pungens  

Cabreúva Myrocarpus frondosus 
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Nome comum Nome científico 

Erva Mate Ilex paraguariensis 

Araucária Araucaria angustifolia 

TOTAL: 15 espécies 

 

4.7 – Educação Ambiental: através da distribuição de materiais alusivos às 

Campanhas, como cartilhas com informações sobre as espécies utilizadas 

(incluindo orientações quanto a forma correta de plantio), lápis, borrachas e 

bottons, para Escolas Municipais e Estaduais da área de abrangência das 

Campanhas, também é promovida a educação ambiental junto a crianças e 

jovens estudantes. Ainda, em todos os eventos de lançamento das 

Campanhas, Escolas regionais são convidadas, promovendo a participação de 

alunos de diversas faixas etárias. 

4.8 - Divulgações na imprensa regional: os trabalhos serão desenvolvidos em 

conjunto entre as assessorias de imprensa da RGE e SEMA/RS. Em anexo, 

seguem divulgações realizadas nas últimas edições das Campanhas, ocorridas 

no ano de 2016.  

4.9 – Monitoramento das mudas: as solicitações de mudas são realizadas junto 

a RGE ou diretamente nas Agências do DEBIO no interior do Estado. Pessoas 

físicas ou jurídicas (Prefeituras; Sindicatos Rurais; Patrulha Ambiental da 

Brigada Militar; etc.) realizam as solicitações e recebem as orientações 

necessárias para retirada das mudas e plantios, se necessário. Através de 

definição realizada entre a RGE e o DEBIO no ano de 2012, pedidos de mudas 

para pessoas físicas ficaram limitadas em quantias de até 100 unidades, sendo 

necessário informar o CPF do beneficiado. Já os pedidos a partir de 1.000 

mudas, para pessoas físicas ou jurídicas, prescindem de projeto de 

reflorestamento com responsabilidade técnica, nos moldes definidos pela 

SEMA/RS. Nos projetos, é contemplada a necessidade de detalhamento dos 

locais de plantios das mudas, facilitando o monitoramento do desenvolvimento 

das mesmas.  
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5. MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS: 
 

CUSTOS FIXOS – PREVISÃO (ANO BASE 2016) 

Materiais/serviços Quantidade 
Custo unitário 

(R$) 
Custo total (R$) 

Mudas de Araucária (incluindo serviços de preparação 
e entrega) 

20.000 R$ 3,45 R$ 69.000,00 

Mudas de árvores nobres (incluindo serviços de 
preparação e entrega) 

45.000 R$ 3,45 R$ 155.250,00 

Compra de materiais diversos (etiquetas para mudas; 
caixas para mudas; convites para eventos e banner) 

- - R$ 6.965,00 

Total geral R$ 231.215,00 

 
 
6. CRONOGRAMA DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES PARA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS: 
 

AÇÕES RESPONS. 

CRONOGRAMA  

Fevereiro - 
Abril 

Maio – 
Junho 

Julho – 
Agosto 

Setembro Outubro 
1° 

Quinzena 
Dezembro 

Planejamento das ações das 
Campanhas 

RGE/DEBIO            

Produção de lay-out para convites  RGE            

Cotações e compra de mudas e 
materiais 

RGE            

Definição das quantidades de 
materiais que serão distribuídas 
pela SEMA, incluindo locais e 
contatos. 

 DEBIO            

Definição das quantidades de 
materiais que serão distribuídas 
pela RGE, incluindo locais e 
contatos. 

RGE            

Elaboração da lista de autoridades e 
instituições a serem convidadas 
para os eventos 

 RGE/ 
DEBIO 

           

Compra de materiais auxiliares  RGE            

Redação do release para 
divulgação das Campanhas 

 RGE/ 
DEBIO 

           

Envio de convites 
 RGE/ 
DEBIO 

          

Planejamento de cerimoniais dos 
eventos 

 RGE/ 
DEBIO 

       

Contatos com imprensa 
 RGE/ 
DEBIO 

       

Eventos de divulgação das 
Campanhas 

 RGE/ 
DEBIO 

  
 

    

Entrega de materiais em instalações 
de Instituições parceiras 

 RGE/ 
DEBIO 

  

 

    

Distribuição de mudas e materiais 
para a comunidade 

 RGE/ 
DEBIO 
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Elaboração e entrega de relatório 
com informações sobre a conclusão 
dos projetos 

RGE        

 
 
7. PRINCIPAIS RESULTADOS DE EDIÇÕES ANTERIORES DAS 

CAMPANHAS: 
 
A seguir, são apresentados os principais resultados desde o início das 
Campanhas comunitárias de distribuição de mudas: 
 

 1.314.000 mudas distribuídas ao longo das edições das Campanhas 
comunitárias; 
 

 Estimativa de 800.000 árvores de Araucária e 514.000 árvores nobres 
do RS se desenvolvendo em seus habitats naturais; 
 

 
 262 municípios do RS contemplados; 

 
 Em 2017, Campanhas completarão 15 anos de existência, 

demonstrando uma importante trajetória ao longo dos anos; 
 

 
 Envolvimento de cerca de 1.400 alunos de escolas regionais em eventos 

de lançamento das Campanhas e atividades posteriores; 
 

 Valorização de espécies arbóreas nativas do RS e tidas como raras e 
nobres, devido as suas importâncias ecológica e econômica. A produção 
de mudas em viveiros especializados e suas propagações no campo 
estimulam iniciativas similares, resgatando importante herança genética 
da flora rio-grandense; 
 

 
 Auxílio na recuperação de áreas degradadas ou alteradas por ações 

antrópicas, por meio de reflorestamentos com espécies nativas; 
 

 Criação de valor ambiental e econômico para propriedades rurais do 
Estado, promovendo alternativa de diversificação do uso da terra por 
meio da silvicultura com espécies nativas; 
 

 
 Amplo envolvimento, engajamento e reconhecimento por parte de 

instituições beneficiadas com as ações das Campanhas, contribuindo 
para uma imagem positiva da SEMA/RS e RGE na região.  
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Figuras 1 e 2: participação de alunos em ações de plantio de mudas 
 

       
Figuras 3 e 4: participação de alunos nos eventos de lançamento das 
Campanhas 
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Figura 5: presença maciça das comunidades nos eventos de lançamento  
 
 
 
 

   
Figuras 6 e 7: agricultores sendo beneficiados com mudas e materiais 
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8. ANEXOS: 
 
ANEXO I – Divulgação de notícias veiculadas na imprensa no ano de 2016; 
 
ANEXO II – Solicitação da PM de Tiradentes do Sul para ser município Sede 
da próxima edição da Campanha Plante Árvores Nobres; 
 
ANEXO III – ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
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14º CAMPANHA                                      

DE REPOVOAMENTO DA 

ARAUCÁRIA – 2016 
DIVULGAÇÃO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Campanha de Repovoamento da 

Araucária 

http://www.pmibiraiaras.com.br/index.php/noticias/796-14-campanha-araucaria 

14ª Campanha de Repovoamento da Araucária em Ibiraiaras 

 Publicado: 30 Junho 2016 

O Departamento do Meio Ambiente por meio da Secretaria da Agricultura 

realizou a 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária, na quarta-feira (29). 

A Campanha é realizada em conjunto com a SEMA – Secretaria do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e RGE desde 2002, no qual visa aumentar a presença da 

Araucária no Estado, através da distribuição de sementes e mudas. Neste ano, serão 

distribuídas 20 mil mudas, sendo priorizados os municípios da região de Ibiraiaras. 

O evento teve início às 10h30, no Auditório do Sicredi, com a execução do Hino 

Nacional Brasileiro e a apresentação dos alunos da Escola Municipal de Educação 

Infantil Benito Victório Martinelli. Em seguida, foi exibido no telão um vídeo 
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institucional da RGE e uma breve explanação sobre a árvore símbolo do município – 

Goiabeira da Serra – pela bióloga e licenciadora ambiental, Cristiane Tiepo. 

Estavam presentes o Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Aldoir da Silva, representando o Prefeito Douglas Rossoni, demais secretários 

municipais, o chefe de equipe do Setor de Serviços Urbanos e Rurais, Neimar Cenci, 

representando a Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente, a representante da SEMA Milene Prestes, o gerente de relacionamento com o 

Poder Público e Grupo A, Édson Severo Braz, representando o Presidente da RGE, uma 

empresa do Grupo CPFL Energia, o Presidente do Sicredi Sadi Bento Rigotti, o 

engenheiro ambiental Fabrício Hoeltz Steffens da gerencia do Meio Ambiente da RGE, 

o Presidente da SINTRAF Nelson Barbieri, Alunos e professores da Escola Municipal 

João Dal Piva, representantes dos municípios de Muliterno, Serafina Corrêa e Tapejara 

e, profissionais da imprensa local, bem como população em geral. 

A Campanha de Repovoamento da Araucária busca estimular o plantio da 

espécie, distribuindo mudas e sementes, além de material educativo. O intuito é fazer 

com que a espécie se torne novamente abundante em toda a sua região de ocorrência 

natural, no qual a sociedade desfrute dos ganhos diretos e indiretos que ela proporciona, 

seja através de seus frutos, madeira, turismo, fauna, flora entre outros associados.  

Desde o início da Campanha, em 2002, mais de 1 milhão de mudas foram 

plantadas pelas comunidades da área de concessão da RGE, por meio dessa iniciativa. A 

Araucária é uma espécie de fácil identificação e exuberância, sendo admirada e 

contemplada por todos. Seu fruto, muito utilizado em nossa culinária cotidiana é 

indispensável, também, como alimento da nossa fauna, sendo os mesmos dispersores 

das sementes, contribuindo com a propagação e perpetuação desta espécie. 

Após muitos anos de explorações predatórias, a Araucária tornou-se espécie 

rara, ameaçada de extinção, causando descontentamento a toda sociedade e 

principalmente aos órgãos ambientais. Por este motivo, foi lançada a Campanha de 

Repovoamento da Araucária, visando tornar esta espécie novamente abundante em 

nossas paisagens, gerando ganhos para toda a sociedade. 

Pronunciaram-se o representante da RGE Édson Braz, a representante da SEMA, 

Milene Prestes e o representante do Prefeito, o Secretário Aldoir que parabenizou a 

iniciativa da SEMA e da RGE em cultivar a espécie nativa da região Sul. Destacou 

ainda, a importância de se trabalhar em ação conjunta com as escolas e sociedade na 

preservação da Araucária, espécie na qual, além da composição da paisagem, 

proporciona frutos e madeira para diferentes meios de produção. 

Logo após, foi declarada oficialmente o lançamento da 14ª etapa da Campanha 

de Repovoamento da Araucária. A representante da SEMA, Milene e o representante da 

RGE Édson entregaram um Kit contendo uma muda de Araucária e material de 

divulgação da Campanha para o Secretário Aldoir e para o Chefe de Equipe da 

Secretaria da Agricultura, Neimar. Representando o Prefeito Douglas, o Secretário 

Aldoir entregou um exemplar do livro histórico de Ibiraiaras para o representante da 

RGE. 

O evento encerrou com a execução do Hino Riograndense. Após, foram 

disponibilizadas mudas de Araucárias para distribuição aos municípios presentes e 

público presente. 

Das 20 mil mudas que serão distribuídas, 5 mil já estão disponíveis na Secretaria 

da Agricultura de Ibiraiaras para retirada. 
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 Campanha de Repovoamento da Araucária 

http://logisticasistemica.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=828

066&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=794092&Titulo=RGE%20lan%E7a%2014%A

A%20Campanha%20de%20Repovoamento%20da%20Arauc%E1ria 

29/06/2016 

RGE lança 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária 

Eventos e Cursos 

 
 

Projeto da RGE e Sema, que já distribuiu mais de 1 milhão de mudas, vai 

doar neste ano, 20 mil mudas 
  

Ibiraiaras, 29 de junho – Estimular o plantio de Araucárias e 

conscientizar a população sobre esta importância para o Estado são os 

objetivos da Rio Grande Energia (RGE), distribuidora do Grupo CPFL 

Energia, com a 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária. O evento 

de lançamento do projeto ocorreu nesta quarta-feira, dia 29 de junho, às 

10h, no auditório do Sicredi, no município de Ibiraiaras, e tem o apoio 

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS). Nesta 

edição da campanha, serão doadas 20 mil mudas de Araucária. 

Nesse ano a campanha irá priorizar o plantio das Araucárias no Leste e 

Norte do Estado, a partir do município de Ibiraiaras e também beneficiará 

as comunidades de Lagoa Vermelha, Caseiros, David Canabarro, Muliterno 

e São Jorge. Porém, outros municípios da área de concessão da RGE com 

ocorrência natural da Araucária, também poderão ser beneficiados com o 

repasse de mudas para reflorestamentos.  
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Durante a cerimônia de lançamento da campanha, o gerente de 

Relacionamento com o Poder Público e Grupo A da RGE, Edson Severo 

Braz, destacou a importância da presença dos estudantes “essa ação que 

estamos fazendo hoje será levada adiante pelas gerações futuras”. 

Agradecendo à RGE, Milene Prestes, representante da Secretaria do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS), destacou o 

compromisso da empresa com as gerações futuras. “Com a distribuição de 

mudas de Araucárias, a RGE atua diretamente no combate à extinção, 

incentivando o plantio desta espécie fundamental para o ecossistema da 
região”, afirmou. 

  

Finalizando, o secretário da Administração e Planejamento, Aldoir 

Sebastião da Silva, no ato representando o Prefeito de Ibiraiaras, 

agradeceu a escolha do município para a sede do projeto neste ano e a 

parceria da RGE e SEMA/RS. Além disso, afirmou “a RGE está incentivando 

o plantio da Araucária, o que permitirá as gerações futuras saborear um 
delicioso sapeco de pinhão”, encerra. 

 

O consultor de Meio Ambiente da RGE, Fabrício Steffens, afirma que o 

principal objetivo da concessionária é conscientizar a população sobre a 

importância e benefícios de se preservar a espécie. “Por meio do plantio da 

Araucária, valorizamos e devolvemos ao ambiente uma das árvores mais 

importantes da nossa flora regional, agregando todos os benefícios 

ambientais associados. A Araucária é uma espécie fundamental para o 

ecossistema da região, por isso a importância de mantermos uma 

Campanha exclusiva para o aumento da sua presença em nossas 

paisagens”, revela Fabrício. 

A Campanha de Repovoamento da Araucária é realizada por meio de 

parceria entre RGE e SEMA desde 2002. Desde então, mais de 1 milhão de 

mudas da espécie,  que é nativa e está ameaçada de extinção,  já foram 

plantadas.  

Neste ano, as mudas estarão disponíveis nas instalações da RGE e da 

SEMA, sendo que as instituições interessadas poderão reservá-las no 

evento de lançamento da campanha. Mais informações podem ser obtidas 

pelo telefone (54) 3206-3739. 

A araucária é predominante nas regiões norte e nordeste do Estado, se 

estendendo ainda por Santa Catarina, Paraná e pequenas áreas de São 

Paulo e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul é de extrema importância para 

a biodiversidade regional e, após servir como madeira fundamental para o 

desenvolvimento econômico e ter seu fruto, o pinhão, difundido como 

alimento desde o período da colonização do Estado, a espécie foi quase 

dizimada e conta, atualmente, com políticas protecionistas rígidas. 

Além da Campanha de Repovoamento da Araucária, a RGE possui uma 

extensa lista de ações ambientais, com foco na reintrodução de árvores 

raras e nativas, arborização urbana, desenvolvimento de arboretos, 

reflorestamento e educação ambiental em áreas indígenas, entre outros. 

As ações já renderam o reconhecimento da concessionária por meio de 

prêmios importantes na área, como o Prêmio Expressão de Ecologia de 

2015, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como o mais 
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importante da região Sul do país. 
  
Sobre a RGE 
  
A Rio Grande Energia (RGE) é a distribuidora de energia elétrica da região 

norte-nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Originada do modelo de 

concessão pública para distribuição de energia elétrica em 21 de outubro 

de 1997, a empresa atende 264 municípios gaúchos, o que representa 

54% do total de municípios do Estado. 
  
A área de cobertura da RGE divide-se em duas grandes regionais: a 

Centro, com sede em Passo Fundo, e a Leste, com sede em Caxias do Sul. 

São 90.718 km² - 34% do território do Estado. Agrupadas, essas regiões 

apresentam um dos melhores índices sociais e econômicos do Brasil e 

também são as responsáveis pelo maior pólo agrícola, pecuário, industrial 

e turístico do estado. 

A RGE orienta-se pela Gestão de Qualidade Total para atingir, cada vez 

mais, altos níveis de eficiência para seus consumidores sendo parceira dos 

municípios gaúchos no desenvolvimento econômico do RS dentro de sua 

área de concessão. Desde 2006 a RGE passou a fazer parte integralmente 

do grupo CPFL Energia, o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. 

Sobre a CPFL Energia 
  
A CPFL Energia, há 103 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de 

distribuição, geração, comercialização, serviços e telecomunicações. É líder 

no mercado de distribuição, com 13% de participação, totalizando mais de 

7,5 milhões de clientes nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais e Paraná. 
  
Na comercialização, é um dos líderes no mercado livre, com uma 

participação de mercado de 11% na venda para consumidores finais entre 

as comercializadoras. É um dos líderes na comercialização de energia 

incentivada para clientes livres. 
  
Na geração, é o segundo maior agente privado do país, com um portfólio 

baseado em fontes limpas e renováveis. A CPFL Geração conta com 2.248 

MW de potência instalada, considerando sua participação equivalente em 

cada um dos ativos de geração. Em 2011 criou a CPFL Renováveis, com 

ativos como PCHs, parques eólicos, termelétricas a biomassa e a usina 

solar Tanquinho, pioneira no Estado de São Paulo, e uma das maiores do 

Brasil. Adicionando a participação equivalente na CPFL Renováveis, a 

capacidade instalada total do Grupo CPFL atingiu 3.127 MW no final do 

terceiro trimestre de 2015. O grupo também ocupa posição de destaque 

em arte e cultura, entre os 15 maiores investidores brasileiros. 
  
A CPFL Energia tem ações listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa e 

ADR Nível III na NYSE, além participar do Índice Dow Jones Sustainability 

Index EmergingMarkets e do Morgan Stanley Capital International Global 

Sustainability Index (MSCI). Pelo 11º. ano consecutivo, as ações da 

companhia integram a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) da BM&FBovespa. 
  

Por Diretoria de Comunicação Empresarial 
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 Campanha de Repovoamento da Araucária 

http://www.saodomingosdosul.rs.gov.br/ambiente 

São Domingos do Sul participa da Campanha de 
Repovoamento da Araucária 2015 
Criado: Terça, 25 Agosto 2015 13:42 

 
 

 Campanha de Repovoamento da Araucária 

http://www.pmibiraiaras.com.br/index.php/noticias/783-campanha-araucaria 

14ª Campanha de Repovoamento da Araucária 

 Publicado: 06 Junho 2016 

O Departamento do Meio Ambiente por meio da Secretaria da Agricultura realiza a 14ª 

Campanha de Repovoamento da Araucária, a realizar-se no dia 29 de junho, às 10h, no 

28/08/2018 13:44:31 SEMA/DLF/421563001 PARECER TECNICO 19

17050000008647



Auditório do Sicredi em Ibiraiaras. A Campanha é realizada em conjunto com a SEMA 

– Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e RGE desde 2002, no qual 

visa aumentar a presença da Araucária no Estado, através da distribuição de sementes e 

mudas. Neste ano, serão distribuídas 20 mil mudas, sendo que os municípios da região 

de Ibiraiaras serão priorizados. 

 
 

 Campanha de Repovoamento da Araucária 

http://www.consumidorrs.com.br/rs2/inicial.php?case=2&idnot=44430 
29/06/2016 
 
RGE lança 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária 
Projeto da RGE e Sema, que já distribuiu mais de 1 milhão de mudas, vai doar neste ano, 20 mil 
mudas 
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Ibiraiaras, 29 de junho – Estimular o plantio de Araucárias e conscientizar a população sobre esta 
importância para o Estado são os objetivos da Rio Grande Energia (RGE), distribuidora do Grupo CPFL 
Energia, com a 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária. O evento de lançamento do projeto 
ocorreu nesta quarta-feira, dia 29 de junho, às 10h, no auditório do Sicredi, no município de Ibiraiaras, e 
tem o apoio Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS). Nesta edição da 
campanha, serão doadas 20 mil mudas de Araucária. 

Nesse ano a campanha irá priorizar o plantio das Araucárias no Leste e Norte do Estado, a partir do 
município de Ibiraiaras e também beneficiará as comunidades de Lagoa Vermelha, Caseiros, David 
Canabarro, Muliterno e São Jorge. Porém, outros municípios da área de concessão da RGE com 
ocorrência natural da Araucária, também poderão ser beneficiados com o repasse de mudas para 
reflorestamentos.  
 
Durante a cerimônia de lançamento da campanha, o gerente de Relacionamento com o Poder Público e 
Grupo A da RGE, Edson Severo Braz, destacou a importância da presença dos estudantes “essa ação 
que estamos fazendo hoje será levada adiante pelas gerações futuras”. Agradecendo à RGE, Milene 
Prestes, representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS), destacou 
o compromisso da empresa com as gerações futuras. “Com a distribuição de mudas de Araucárias, a 
RGE atua diretamente no combate à extinção, incentivando o plantio desta espécie fundamental para o 
ecossistema da região”, afirmou.  

Finalizando, o secretário da Administração e Planejamento, Aldoir Sebastião da Silva, no ato 
representando o Prefeito de Ibiraiaras, agradeceu a escolha do município para a sede do projeto neste 
ano e a parceria da RGE e SEMA/RS. Além disso, afirmou “a RGE está incentivando o plantio da 
Araucária, o que permitirá as gerações futuras saborear um delicioso sapeco de pinhão”, encerra. 

O consultor de Meio Ambiente da RGE, Fabrício Steffens, afirma que o principal objetivo da 
concessionária é conscientizar a população sobre a importância e benefícios de se preservar a espécie. 
“Por meio do plantio da Araucária, valorizamos e devolvemos ao ambiente uma das árvores mais 
importantes da nossa flora regional, agregando todos os benefícios ambientais associados. A Araucária é 
uma espécie fundamental para o ecossistema da região, por isso a importância de mantermos uma 
Campanha exclusiva para o aumento da sua presença em nossas paisagens”, revela Fabrício. 

A Campanha de Repovoamento da Araucária é realizada por meio de parceria entre RGE e SEMA desde 
2002. Desde então, mais de 1 milhão de mudas da espécie, que é nativa e está ameaçada de extinção, já 
foram plantadas. 
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Neste ano, as mudas estarão disponíveis nas instalações da RGE e da SEMA, sendo que as instituições 
interessadas poderão reservá-las no evento de lançamento da campanha. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3206-3739. 

A araucária é predominante nas regiões norte e nordeste do Estado, se estendendo ainda por Santa 
Catarina, Paraná e pequenas áreas de São Paulo e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul é de extrema 
importância para a biodiversidade regional e, após servir como madeira fundamental para o 
desenvolvimento econômico e ter seu fruto, o pinhão, difundido como alimento desde o período da 
colonização do Estado, a espécie foi quase dizimada e conta, atualmente, com políticas protecionistas 
rígidas. 

Além da Campanha de Repovoamento da Araucária, a RGE possui uma extensa lista de ações 
ambientais, com foco na reintrodução de árvores raras e nativas, arborização urbana, desenvolvimento de 
arboretos, reflorestamento e educação ambiental em áreas indígenas, entre outros. As ações já renderam 
o reconhecimento da concessionária por meio de prêmios importantes na área, como o Prêmio Expressão 
de Ecologia de 2015, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como o mais importante da região 
Sul do país.  

Sobre a RGE  

A Rio Grande Energia (RGE) é a distribuidora de energia elétrica da região norte-nordeste do Estado do 
Rio Grande do Sul. Originada do modelo de concessão pública para distribuição de energia elétrica em 21 
de outubro de 1997, a empresa atende 264 municípios gaúchos, o que representa 54% do total de 
municípios do Estado.  

A área de cobertura da RGE divide-se em duas grandes regionais: a Centro, com sede em Passo Fundo, 
e a Leste, com sede em Caxias do Sul. São 90.718 km² - 34% do território do Estado. Agrupadas, essas 
regiões apresentam um dos melhores índices sociais e econômicos do Brasil e também são as 
responsáveis pelo maior pólo agrícola, pecuário, industrial e turístico do estado. 

A RGE orienta-se pela Gestão de Qualidade Total para atingir, cada vez mais, altos níveis de eficiência 
para seus consumidores sendo parceira dos municípios gaúchos no desenvolvimento econômico do RS 
dentro de sua área de concessão. Desde 2006 a RGE passou a fazer parte integralmente do grupo CPFL 
Energia, o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. 

Sobre a CPFL Energia  

A CPFL Energia, há 103 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, 
comercialização, serviços e telecomunicações. É líder no mercado de distribuição, com 13% de 
participação, totalizando mais de 7,5 milhões de clientes nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e Paraná.  

Na comercialização, é um dos líderes no mercado livre, com uma participação de mercado de 11% na 
venda para consumidores finais entre as comercializadoras. É um dos líderes na comercialização de 
energia incentivada para clientes livres.  

Na geração, é o segundo maior agente privado do país, com um portfólio baseado em fontes limpas e 
renováveis. A CPFL Geração conta com 2.248 MW de potência instalada, considerando sua participação 
equivalente em cada um dos ativos de geração. Em 2011 criou a CPFL Renováveis, com ativos como 
PCHs, parques eólicos, termelétricas a biomassa e a usina solar Tanquinho, pioneira no Estado de São 
Paulo, e uma das maiores do Brasil. Adicionando a participação equivalente na CPFL Renováveis, a 
capacidade instalada total do Grupo CPFL atingiu 3.127 MW no final do terceiro trimestre de 2015. O 
grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os 15 maiores investidores brasileiros.  

A CPFL Energia tem ações listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa e ADR Nível III na NYSE, além 
participar do Índice Dow Jones Sustainability Index EmergingMarkets e do Morgan Stanley Capital 
International Global Sustainability Index (MSCI). Pelo 11º. ano consecutivo, as ações da companhia 
integram a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. 

 Campanha de Repovoamento da Araucária 

http://www.redepress.com.br/noticias/2016/06/29/rge-lanca-14a-campanha-de-repovoamento-da-

araucaria/ 

RGE lança 14ª Campanha de Repovoamento da Araucária 

29/06/2016   Meio Ambiente 
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Estimular o plantio de Araucárias e conscientizar a população sobre esta 
importância para o Estado são os objetivos da Rio Grande Energia 
(RGE), distribuidora do Grupo CPFL Energia, com a 14ª Campanha de 
Repovoamento da Araucária. O evento de lançamento do projeto ocorreu 
nesta quarta-feira, dia 29 de junho, às 10h, no auditório do Sicredi, no 
município de Ibiraiaras, e tem o apoio Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS). Nesta edição da campanha, 
serão doadas 20 mil mudas de Araucária. 

Nesse ano a campanha irá 
priorizar o plantio das Araucárias no Leste e Norte do Estado, a partir do 
município de Ibiraiaras e também beneficiará as comunidades de Lagoa 
Vermelha, Caseiros, David Canabarro, Muliterno e São Jorge. Porém, 
outros municípios da área de concessão da RGE com ocorrência natural 
da Araucária, também poderão ser beneficiados com o repasse de 
mudas para reflorestamentos. 
Durante a cerimônia de lançamento da campanha, o gerente de 
Relacionamento com o Poder Público e Grupo A da RGE, Edson Severo 
Braz, destacou a importância da presença dos estudantes “essa ação 
que estamos fazendo hoje será levada adiante pelas gerações futuras”. 
Agradecendo à RGE, Milene Prestes, representante da Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA/RS), destacou o 
compromisso da empresa com as gerações futuras. “Com a distribuição 
de mudas de Araucárias, a RGE atua diretamente no combate à 
extinção, incentivando o plantio desta espécie fundamental para o 
ecossistema da região”, afirmou. 

Finalizando, o secretário da Administração e Planejamento, Aldoir 
Sebastião da Silva, no ato representando o Prefeito de Ibiraiaras, 
agradeceu a escolha do município para a sede do projeto neste ano e a 
parceria da RGE e SEMA/RS. Além disso, afirmou “a RGE está 
incentivando o plantio da Araucária, o que permitirá as gerações futuras 
saborear um delicioso sapeco de pinhão”, encerra. 

28/08/2018 13:44:31 SEMA/DLF/421563001 PARECER TECNICO 23

17050000008647



O consultor de Meio Ambiente da RGE, Fabrício Steffens, afirma que o 
principal objetivo da concessionária é conscientizar a população sobre a 
importância e benefícios de se preservar a espécie. “Por meio do plantio 
da Araucária, valorizamos e devolvemos ao ambiente uma das árvores 
mais importantes da nossa flora regional, agregando todos os benefícios 
ambientais associados. A Araucária é uma espécie fundamental para o 
ecossistema da região, por isso a importância de mantermos uma 
Campanha exclusiva para o aumento da sua presença em nossas 
paisagens”, revela Fabrício. 

A Campanha de Repovoamento da Araucária é realizada por meio de 
parceria entre RGE e SEMA desde 2002. Desde então, mais de 1 milhão 
de mudas da espécie, que é nativa e está ameaçada de extinção, já 
foram plantadas. 

Neste ano, as mudas estarão disponíveis nas instalações da RGE e da 
SEMA, sendo que as instituições interessadas poderão reservá-las no 
evento de lançamento da campanha. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3206-3739. 

A araucária é predominante nas regiões norte e nordeste do Estado, se 
estendendo ainda por Santa Catarina, Paraná e pequenas áreas de São 
Paulo e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul é de extrema importância 
para a biodiversidade regional e, após servir como madeira fundamental 
para o desenvolvimento econômico e ter seu fruto, o pinhão, difundido 
como alimento desde o período da colonização do Estado, a espécie foi 
quase dizimada e conta, atualmente, com políticas protecionistas rígidas. 

Além da Campanha de Repovoamento da Araucária, a RGE possui uma 
extensa lista de ações ambientais, com foco na reintrodução de árvores 
raras e nativas, arborização urbana, desenvolvimento de arboretos, 
reflorestamento e educação ambiental em áreas indígenas, entre outros. 
As ações já renderam o reconhecimento da concessionária por meio de 
prêmios importantes na área, como o Prêmio Expressão de Ecologia de 
2015, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como o mais 
importante da região Sul do país. 
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 Campanha Plante Árvores Nobres 

  

 Fonte: Assessoria de Imprensa – Nova Candelária, 18 de maio de 2016. 

  

 (http://www.novacandelaria.rs.gov.br/VisualizaNoticia.aspx?ID=14828) 
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 Campanha Plante Árvores Nobres 

Fonte: Rádio Metrópole, 15 de Junho de 2016. 
(http://www.metropole1070.com.br/site/nova-candelaria/nova-candelaria-evento-regional-plante-

arvores-nobres-acontece-na-proxima-quarta-feira/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/08/2018 13:44:31 SEMA/DLF/421563001 PARECER TECNICO 28

17050000008647



 Campanha Plante Árvores Nobres 

Fonte: Assessoria de Comunicação - P. M. Nova Candelária, 21 de Junho de 2016. 
(http://www.novacandelaria.rs.gov.br/VisualizaNoticia.aspx?ID=15571)  
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 Campanha Plante Árvores Nobres 

Fonte: Rádio Cidade Canção, 21 de Junho de 2016. 
       (http://cidadecancaofm.com.br/conteudo.aspx?id=7514)  

 
  

28/08/2018 13:44:31 SEMA/DLF/421563001 PARECER TECNICO 30

17050000008647



 Campanha Plante Árvores Nobres 

Fonte: Maxpressnet, 22 de Junho de 2016.       
(http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,847537,Acao_da_RGE_distribui_45_mil_mudas_de_ar

vores_nobres_em_Nova_Candelaria_e_regiao,847537,8.htm)   
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Campanha Plante Árvores Nobres 
Fonte: Rádio Alto Uruguai, 22 de junho de 2016.. 

      (http://www.radioaltouruguai.com.br/?pg=desc-noticia&id=31798)  
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Campanha Plante Árvores Nobres 
http://www.jmijui.com.br/publicacao-24329-Plantio_de_arvores_em_Santo_Cristo.fire 
Publicada em 27/07/2016. 

Em atividade que envolve o meio ambiente, a Secretaria da Agricultura esteve 
participando na manhã do dia 20, no Município de Nova Candelária, do lançamento de 
mais uma campanha Plante Árvores Nobres.   O evento organizado pela RGE, Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e o Município de Nova Candelária, contou com a presença 
de diversos municípios.  No dia, foram distribuídos aproximadamente cinco mil mudas 
de árvores nativas. Santo Cristo recebeu mais de 350 mudas que serão repassadas aos 
munícipes.  O município ainda se credenciou junto ao Departamento Estadual para o 
recebimento de mais uma remessa de mudas a serem também repassadas com o intuito 
de  conservar o meio ambiente e consequentemente todos poder respirar um ar mais 
puro. 

Campanha Plante Árvores Nobres 

 
Começou no mês de agosto o plantio de mudas nativas em 15 cidades atendidas pela Rio Grande 
Energia (RGE). A concessionária, além da análise sobre a espécie de árvore mais adequada a cada 
local, fará o acompanhamento do crescimento das plantas em conjunto com as Prefeituras. Ao todo, 
serão plantadas 1.015 mudas de excelente qualidade em todo o estado, cada uma com no mínimo 
1,70 m de altura.  
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O Projeto de Arborização Urbana tem como objetivo compensar o impacto ambiental causado pela 
construção de linhas de transmissão na área de concessão da RGE e é desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura de Nova Candelária. O engenheiro agrônomo responsável pela elaboração do 
projeto, Jandir Erthal, explica que foi feita uma proposta de reflorestamento pela secretaria da 
agricultura, para a área verde do município, destinada para esse fim. 

Na área de 2000m² foram plantadas cerca de 120 mudas nativas consideradas mudas nobres, como 
ipê amarelo, ipê roxo, jerivá, cerejeira, guabiroba, uvaia, entre outras. 

Além de promover benefícios típicos de cidades bem-arborizadas, com esse programa, a longo prazo, 
o retorno se traduz na diminuição da necessidade de realização de podas, atenuando impactos 
ambientais e contribuindo para o embelezamento das cidades. 

 
 

 

 Campanha Plante Árvores Nobres 

http://www.metropole1070.com.br/site/nova-candelaria/nova-candelaria-lancada-a-13a-campanha-plante-arvores-

nobres/ 
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