
RESUMO PÚBLICO
Plano de Manejo Florestal

Florestal SC
A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 
Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 

(RS). 

Desde 2008, a Celulose Irani S.A. mantém o certificado FSC® de Manejo Florestal para 
todas suas florestas próprias de Santa Catarina e desde 2014 para o Rio Grande do Sul, 
comprometendo-se a implantar as melhorias necessárias para o integral cumprimento 
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Na essência das atividades da IRANI está a utilização de recursos renováveis e a 
convivência harmônica com o meio ambiente. Com esse modelo de gestão dos recursos 
naturais, aliado a um ambiente de negócios ético e respeito às pessoas, procura reafirmar 
constantemente seu compromisso com a sustentabilidade.

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani



APRESENTAÇÃO

 Em Santa Catarina (SC):  
Unidade Papel SC - Campina 
da Alegria e Embalagem SC - 
Campina da Alegria

  No Rio Grande do Sul (RS): 
Unidade Resina RS -  
Balneário Pinhal.

  Em São Paulo:  
Unidade Embalagem SP - 
Indaiatuba e  
Unidade Embalagem SP -  
Vila Maria, na capital.

 Em Minas Gerais:  
Unidade Papel MG - Santa Luzia.

Paraná

São Paulo

Rio Grande  
do Sul

Santa Catarina
Vargem Bonita

Balneário Pinhal

Minas Gerais

Fundada em 1941 pela Sociedade Vinícola Rio-grandense e controlada desde 1994 pelo 
Grupo Habitasul, a Celulose Irani S.A. é uma Empresa de capital aberto. Os produtos são 
100 % recicláveis, com absoluto respeito às pessoas e ao meio ambiente. Possui como 
competência a produção de madeira, celulose, papéis krast, chapas e caixas de papelão 
ondulado e resinas provenientes de base florestal plantada e renovável. 

As unidades industriais estão distribuídas em quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Possui unidades de negócios: Papel, Embalagem, 
Resinas e Florestal, distribuídas nas localidades de Vargem Bonita – SC, Santa Luzia - MG, 
Indaiatuba – SP, São Paulo - SP e Balneário Pinhal – RS; e escritórios em São Paulo - SP, 
Joaçaba - SC e matriz em Porto Alegre - RS.

Desde 2008, a Celulose Irani S.A. mantém o certificado FSC® de Manejo Florestal para 
todas suas florestas próprias de Santa Catarina e desde 2014 para o Rio Grande do Sul, 
comprometendo-se a implantar as melhorias necessárias para o integral cumprimento 
dos padrões FSC®, acompanhando a evolução dos indicadores que definem o bom 
manejo florestal. A Empresa mantém o certificado FSC® da Cadeia de Custódia (CoC) para 
as unidades fabris de Vargem Bonita (SC), Indaiatuba (SP), Santa Luzia (MG) e Resinas 
(RS). 

MONITORAMENTO

A IRANI realiza o monitoramento de suas atividades florestais por meio de indicadores, 
que estão relacionados com as condições da floresta, o rendimento dos produtos 
florestais, a cadeia de custódia, as atividades de manejo e seus impactos ambientais e 
sociais, de acordo com as normas do FSC®.

 

Indicador 2016

Resultados

Produção (t) de madeira - celulose

Produção (t) de madeira - biomassa

Compra de madeira (t) - celulose

Compra de madeira (t) - biomassa

IMA (Incremento Médio Anual) - m³/ha/ano

Pinus (15 anos)

Eucalipto (7 anos)

Área plantada de Pinus (ha)

Área plantada de Eucalipto (ha)

432.069

61.521

57.019

261.006

39,71

41,0

923,53

149,08

419.000

91.000

58.840

 276.334

Indicador 2016

Resultados

Nº de espécies da fauna identificadas

Nº de espécies da flora identificadas

Número de pessoas envolvidas em atividade 
de educação ambiental*
Número de horas disponibilizadas para a educação 
ambiental* 

Alunos atendidos pelo programa de educação 
ambiental - Trilha Ecológica dos Xaxins

Número de projetos de pesquisa (com contrato)

Número de mudas nativas produzidas

Número de mudas nativas doadas

232

120

737

130

9

3.555

 8.251

2014 2015

-

120

5.532

1.526

190

6

6.390

12.594

232

120

5.447

 792

42

7

8.517

12.185

2014 2015

347.595

125.507

86.766

252.260

716,52

141,19

374.197

108.716

83.309

 278.596

39,42

41,0

853,63

156,28

Meta 2017

3.572

Venda de toras no mercado (t) 44.980  24.00021.487  54.611

-

-

-

-

900

180

528

Dados Técnicos e Econômicos

Dados Ambientais

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal averbada, cuja área excede o 
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de fabricação.

Banco de imagens Celulose Irani

Essa certificação permite à IRANI fabricar parte de seus produtos com o selo FSC®, uma 
vez que a Empresa não utiliza 100  % de matérias-primas certificadas em seu processo 
de fabricação.
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CANAL DE COMUNICAÇÃO

A Irani mantém vários canais de comunicação com suas partes interessadas, como 
palestras em escolas e comunidades, página de internet, visita ao sindicato, projetos de 
pesquisa e apoio a projetos sociais, jornal Conversa Aberta, participação em conselhos e 
reuniões do ramo florestal e programas internos voltados ao trabalhador, como Pesquisa 
de Clima Organizacional. Para obter mais informações, enviar sugestões ou dúvidas, 
entre em contato pelo e-mail faleconosco@irani.com.br ou pelo telefone 49 
3548.9156.

Banco de imagens Celulose Irani
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O FSC® – Conselho de Manejo Florestal – é uma instituição não-governamental criada 
em 1993 como resposta a uma preocupação internacional com o destino das florestas 
mundiais. O conceito da certificação surgiu para controlar as práticas produtivas 
florestais, valorizando os produtos originados por meio do manejo responsável das 
florestas. Um grupo formado por empresas e organizações socioambientais do mundo 
todo iniciou as negociações para a criação de uma entidade independente, que 
estabelecesse princípios universais para garantir o bom manejo florestal. Desde, então, o 
FSC® tornou-se o sistema de certificação florestal de maior credibilidade internacional, 
incorporando de forma igualitária os interesses de grupos sociais, ambientais e 
econômicos.

A certificação é um processo voluntário, onde um empreendimento florestal é avaliado 
por uma organização independente, a certificadora, que verifica o cumprimento das 
questões ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos princípios e critérios do 
FSC®.

1. Obediência as Leis e Princípios do FSC®;
2. Responsabilidades e Direitos de Posse e uso da terra;
3. Direitos dos povos indígenas;
4. Relações Comunitárias e Direito dos Trabalhadores;
5. Benefícios da Floresta;
6. Impacto Ambiental;
7. Plano de Manejo;
8. Monitoramento e Avaliação;
9. Manutenção das Florestas de Alto Valor de Conservação;
10. Plantações.

FSC®

Comunidades Vizinhas à Celulose Irani

Relação com a Comunidade

Antes e após as atividades florestais, são realizadas visitas aos confrontantes e às 
comunidades locais próximas as operações com o objetivo de comunicar as atividades 
previstas e manter um canal de comunicação para o registro de reclamações, dúvidas e 
contato com a empresa. Os impactos decorrentes das operações florestais são 
monitorados e mitigados com a aplicação de procedimentos operacionais baseados em 
técnicas de manejo que causam o menor impacto.

Na Vila Campina da Alegria, o jornal impresso Conversa Aberta possui circulação mensal 
e traz notícias exclusivas da Empresa e dos acontecimentos da comunidade.

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO 
FLORESTAL

A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 
Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal averbada, cuja área excede o 

Empreendimento
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Responsabilidade socioambiental é uma forma de assumir a co-responsabilidade pelo 
desenvolvimento social e ambiental, envolvendo a criação de ações que atendam às 
demandas da sociedade. A Celulose Irani S.A. procura unir em suas ações os interesses 
de todos os envolvidos: clientes, acionistas, funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente, além de incorporar 
esses interesses ao planejamento das suas atividades. A Empresa atua para evitar o 
desperdício de recursos escassos e busca criar oportunidades de desenvolvimento nas 
comunidades do entorno.

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

A Celulose Irani vem intensificando nos últimos anos suas ações de educação ambiental 
com os colaboradores e alunos das escolas da região onde atua.

Por meio de treinamentos e conscientização, a Celulose Irani pretende envolver as 
pessoas na busca de uma sociedade sustentável. O aprendizado proporciona mudança 
de atitudes e transforma as pessoas envolvidas em cidadãos conscientes e 
participativos.

As ações desenvolvidas pela Celulose Irani envolvem palestras, caminhadas ecológicas, 
visitas ao viveiro e mirante, plantio de mudas nativas, doação de mudas e distribuição de 
panfletos educativos.

Até 2016 participaram mais de 41 mil pessoas de 14 municípios nas atividades 
desenvolvidas pela IRANI.

Protetores Ambientais 

O Programa Protetores Ambientais é uma iniciativa da Polícia Ambiental Militar de Santa 
Catarina, que tem por objetivo a formação de pré-adolescentes para serem 
multiplicadores e defensores do meio ambiente. A Celulose Irani patrocina esta iniciativa 
desde 2012 nos municípios de sua atuação. 

Educação Ambiental

Essa certificação permite à IRANI fabricar parte de seus produtos com o selo FSC®, uma 
vez que a Empresa não utiliza 100  % de matérias-primas certificadas em seu processo 
de fabricação.

O Plano de Manejo Florestal da Celulose Irani S.A. tem o objetivo de divulgar o 
compromisso da Empresa com o manejo sustentável de suas propriedades, tornando 
pública sua responsabilidade com o meio ambiente e as pessoas.

Este documento sintetiza as ações desenvolvidas pela IRANI e evidencia que estas 
seguem rigoroso controle e atendem à legislação ambiental, respeitando os Princípios e 
Critérios do FSC®.

O Plano de Manejo Florestal da Celulose Irani S.A. está sujeito a modificações, já que as 
atividades estão em constante evolução e a Empresa prima pela qualidade de todo o 
processo produtivo.

Objetivo do Manejo Florestal

Compromisso com o FSC®

OBJETIVO DO RESUMO PÚBLICO

Produzir matéria-prima florestal com alta qualidade e custos competitivos, a partir de 
técnicas reconhecidas de silvicultura e manejo, para o atendimento da demanda 
industrial da Celulose Irani S.A.

A Celulose Irani S.A. compromete-se a realizar o manejo de suas florestas de acordo com 
os Princípios e Critérios do FSC® (Conselho de Manejo Florestal), implementando as 
melhorias necessárias para o seu integral atendimento e acompanhando a evolução dos 
indicadores que definem o bom manejo florestal.

Missão Florestal

Garantir o abastecimento sustentável de matérias-primas florestais com alta qualidade 
e custos competitivos à Unidade Papel por meio de florestas plantadas, com absoluto 
respeito ao meio ambiente e às pessoas.
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Trilha Ecológica

A Unidade Florestal mantém uma trilha ecológica em uma área de Reserva Legal, 
localizada em Vargem Bonita – SC. Conhecida como a Trilha dos Xaxins, devido à 
presença de grande quantidade dessa espécie, possui um percurso de 2.300m, onde é 
possível ver nascentes, córregos, vegetação nativa, pequenos animais e toda a beleza do 
Bioma Mata Atlântica. A trilha é utilizada principalmente para educação ambiental. Os 
participantes recebem informações ecológicas sobre o equilíbrio do ecossistema, cadeia 
alimentar, sucessão ecológica, mata ciliar e a conservação das espécies nativas, 
especialmente as ameaçadas de extinção.

Protetores Ambientais visitando a Trilha Ecológica dos Xaxins. Fonte: Banco de Imagens Celulose Irani

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 



Essa certificação permite à IRANI fabricar parte de seus produtos com o selo FSC®, uma 

Uso da Terra

Áreas de produção
(próprias)

Pinus spp.

Eucalyptus spp.

Outras Espécies

Área Base Mapa(ha) %

12.121,10 

1.321,87

41,14%

4,49%

0,13%37,04

Vegetação nativa  Vegetação nativa 

 Infraestrutura 

Reservatório

Outros Usos 

Infraestrutura e 
Outras Áreas

Total

14.032,39

 1.268,77 
677,17

  2,50 

29.460,81

47,63%

4,31%

2,30%

0,01%

100,0%

Banco de imagens Celulose Irani

Base de dados: 31/12/2016

 Descrição 

Todas as propriedades da IRANI foram georreferenciadas conforme o padrão INCRA, 
definido pela Lei n° 10.267/01. As etapas de certificação e averbação na matrícula estão 
em processo de finalização.

obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.
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Medidas de Proteção e Monitoramento

AAVC

Irani
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Nas AAVCs são definidas algumas medidas de proteção e monitoramento com o objetivo 
de reduzir ameaças e/ou aumentar ou melhorar os atributos identificados. Além dos itens 
listados, denúncias e ações suspeitas são levantadas e controladas com o apoio da 
Polícia Militar Ambiental (PMA).

GESTÃO FLORESTAL

A gestão florestal da IRANI é norteada pelas atitudes e ações das pessoas. O modelo de 
gestão sustentável é o balizador para a tomada de decisão baseada em ações éticas, 
transparentes e entendíveis para todos. As áreas operacional e de apoio atuam com total 
interação.   
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A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

AAVC

Campina da Alegria 

Área (ha)

1.441,34

1.708,66

3.150,00Total

Irani

Tipo AVC Resultado avaliação

• Presença de espécies de aves, mamíferos e flora 
ameaçadas de extinção em categorias com grande 
ameaça;

• Trechos de remanescente em bom estágio de 
conservação;

• Remanescentes grandes (acima de 1000 hectares), 
comparados com a região extremamente fragmentada;

• Área de Reserva Legal averbada e preservada.

1,2 e 3

ÁREAS DE APOIO

Planejamento
Inventário
Meio Ambiente
Certificação
Controle de Qualidade
Pesquisa
Saúde e Segurança Ocupacional
Estrutura  Patrimonial

ÁREAS OPERACIONAIS

Viveiro
Silvicultura

Estradas
Colheita

Transporte
Comercialização de Madeiras

Banco de imagens Celulose Irani

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

Na essência das atividades da IRANI está a utilização de recursos renováveis e a 
convivência harmônica com o meio ambiente. Com esse modelo de gestão dos recursos 
naturais, aliado a um ambiente de negócios ético e respeito às pessoas, procura reafirmar 
constantemente seu compromisso com a sustentabilidade.
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A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

MANEJO FLORESTAL

A escolha pelo plantio de Pinus taeda, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus badjensis e 
Eucalyptus benthamii deve-se à adaptação dessas espécies às condições climáticas da 
Região Sul do país, além das condições particulares do solo que permitem excelente 
produtividade. O ciclo de produção florestal inicia com a aquisição de sementes 
proveniente do mercado, com material genético de níveis superiores e adaptados à 
região de implantação dos povoamentos. 

Toda a atividade de produção das mudas é realizada no viveiro florestal da Empresa, 
localizado em Vargem Bonita – SC.  Em 2016, foram produzidas cerca de 2,15 milhões 
de mudas, sendo 1,8 de Pinus spp. e 345 mil de Eucalyptus spp. A Celulose Irani S.A. 
mantém um viveiro para produção de espécies nativas, como araucária (Araucaria 
angustifolia), imbuia (Ocotea porosa) e árvores frutíferas, destinadas à recuperação de 
áreas degradadas, enriquecimento de florestas e doações em atividades socioambientais 
com as comunidades de entorno e colaboradores.

O preparo do solo é feito mantendo-se parte dos resíduos da colheita – folhas, cascas, 
galhos - formando uma cobertura que protege o solo da erosão, mantém sua umidade e 
contribui na reposição dos nutrientes. O plantio de Pinus é realizado o ano todo, já o de 
Eucalipto, apenas nos meses de outubro a dezembro.

As áreas são plantadas formando mosaicos com as Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e Reserva Legal (RL), o que garante a conservação da biodiversidade por meio da 
formação de blocos e corredores ecológicos. Esse sistema facilita o fluxo gênico da flora 
e da fauna entre os remanescentes florestais.
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Casal de papagaios de peito-roxo soltos no Parque Nacional das Araucárias, SC. Foto: Vanessa Kanaan

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.Banco de imagens Celulose Irani

O último monitoramento foi finalizado em 2016. Foram registradas 24 espécies de 
anfíbios. Das espécies inventariadas, merece destaque a perereca de vidro (Vitreorana 
uranoscopa) com status de ameaçada para SC; rãzinha-do-folhiço (Ischnocnema 
henselii) e Trachycephalus dibernardoi, que possuem distribuição restrita para Matas de 
Araucária. 

No caso dos répteis evidenciou-se a presença de 9 espécies, dentre elas Echinanthera 
cyanopleura e Chironius bicarinatus, típicas de ambientes florestais.

Vitreorana uranoscopa. Foto: Tobias Saraiva Kunz

Outros projetos de fauna e flora estão em andamento:

Levantamento de Herpetofauna
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O ciclo do manejo, que corresponde do plantio ao corte final, é de 15 anos para o Pinus 
spp. e de 7 anos para o Eucalyptus spp. A colheita é 100 % mecanizada, assegurando 
melhores condições de trabalho e segurança aos colaboradores. As etapas de Viveiro e 
Silvicultura são realizadas por equipe própria, já o preparo do solo, manutenção de 
estradas, a colheita de Pinus e Eucalipto e o transporte da madeira são realizadas por 
empresas terceirizadas, em pleno acordo com a legislação e princípios do FSC®. Todas as 
atividades operacionais são planejadas previamente pela equipe da Unidade Florestal no 
microplanejamento operacional, onde são levantadas informações de segurança 
operacional, meio ambiente e aspectos operacionais.

O inventário florestal na Celulose Irani é realizado a cada três anos e tem por objetivo 
disponibilizar informações quali-quantitativas sobre o estoque de madeira, auxiliando no 
planejamento da produção florestal, na otimização do uso das florestas e na tomada de 
decisão estratégica de curto, médio e longo prazo. 

Projeto

Projeto Macaco-prego 

Projeto Ecologia do Javali

Projeto Reintrodução 
do Papagaio do Peito 

Roxo no Parque Nacional 
das Araucárias

Projeto de Ictiofauna

Descrição

Realizado em convênio com a Embrapa-Florestas, tem como objetivo 
o estudo da espécie (Sapajus nigritus) e suas interações com as 
florestas plantadas e nativas da Celulose Irani S.A., visando reduzir 
danos desta espécie nos plantios comerciais.

Desenvolvido pela Caipora com o apoio da Embrapa Suínos e tem por 
objetivo fornecer subsídios para aprimorar o controle sanitário e 
manejo de populações selvagens de javali em Santa Catarina.

Desenvolvido pelo Instituto Espaço Silvestre, tem por objetivo 
reintroduzir espécimes de papagaio de peito roxo apreendidas em 
cativeiro, devolvendo-os à vida livre no ParNa das Araucárias. 
Juntamente, desenvolvem-se os projetos de geração de trabalho e 
renda na comunidade local, educação ambiental, mapeamento 
genético dos papagaios e rede de proteção ambiental. 

Iniciou em 2008 com o objetivo de identificar as espécies da 
ictiofauna existentes nos Reservatórios Flor do Mato, Cristo Rei e São 
Luiz e avaliar a qualidade da água, utilizando peixes como bioindica-
dores.



A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 

A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.
PROTEÇÃO FLORESTAL

Proteção contra incêndios florestais

Ações preventivas são desenvolvidas na comunidade de entorno com o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre os cuidados no uso do fogo e os possíveis prejuízos 
ambientais e econômicos das queimadas. A Brigada de Incêndios Florestais da Celulose 
Irani é responsável pelas ações de combate em eventuais focos de incêndio. A equipe é 
constantemente treinada pelas corporações de bombeiros da região e conta com 
equipamentos próprios, como uma torre de vigilância e um caminhão preparado para 
combate a incêndios. A Empresa possui convênio de cooperação com o Corpo de 
Bombeiros da cidade de Irani, que presta auxílio nos casos de sinistro. Além disso, 
mantém aceiros para facilitar o acesso e o controle da propagação do fogo em caso de 
incêndios.

Monitoramento e Controle de pragas

Desde 1990, a Celulose Irani S.A. desenvolve o programa de combate à 
vespa-da-madeira (Sirex noctilio), por meio do controle biológico. A Empresa monitora a 
presença de ataques e o índice de parasitismo, prevenindo possíveis prejuízos 
econômicos e mantendo a sanidade de suas plantações em áreas próprias e também em 
plantios de parceria em áreas de terceiros.

Vigilância Patrimonial

A vigilância patrimonial é feita por funcionários próprios que residem nas fazendas com 
o objetivo de monitorar os bens patrimoniais, coibir ações predatórias à fauna e flora e 
controlar o acesso de visitantes. Desde 2008, a Empresa mantém um convênio com a 
Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina (PMSC), com a finalidade de cooperação na 
fiscalização e educação ambiental para preservar, conservar e melhorar o meio ambiente 
nas áreas de abrangência da Empresa.
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Levantamento de Flora

O último levantamento ocorreu em 2016. Até então registrou-se a presença de 44 
famílias e 120 espécies. A família mais rica é a Myrtaceae com 26 espécies, a segunda 
é Asteraceae (6 espécies), seguida por Lauraceae (6 espécies) e Fabaceae (5 espécies). 
Das espécies inventariadas, algumas estão em lista de espécies ameaçadas.

* Red List of Threatened Species. Version 2016-3 – (IUCN); ** Portaria MMA nº443, de 17 de dezembro de 
2014. CR – Criticamente ameaçada; NT – Quase ameaçada; EN – Em perigo; VU - Vulnerável

Levantamento de Mastofauna

O último levantamento foi finalizado em 2015.  Registrou-se a ocorrência de 31 espécies, 
distribuídas em 8 ordens. Do total de espécies, 8 estão em listas de espécies ameaçadas 
de extinção.

‘* Portaria MMA nº444, de 17 de dezembro de 2014.** Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de dezembro de 
2011.VU – Vulnerável; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em perigo

BENEFÍCIOS DA FLORESTA

A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.
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Nome científico

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze Araucária, pinheiro brasileiro

Butiazeiro, butiá

Cedro

Aspecto de
Conservação

*CR, **EN 

*VU**VU

**VUCedrela fissilis Vell.

Xaxim

Imbuia

Pinho-bravo

Pau-de-sabão

Dicksonia sellowiana Hook.

Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.

*CR, **EN

 *CR, **EN 
*NT

  *EN

Nome vulgar

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Ocotea porosa (Nees &Mart.) Barroso

Podocarpus lambertii Kl.

Ordem

Primates Alouatta guariba clamitans 

Leopardus pardalis

Puma concolor

Nome popular

Bugio 

Jaguatirica

PumaCarnivora

Puma yagouaroundi

Mazama americana

Pecari tajacu

Tayassu pecari

Carnivora

Artiodactyla

Gato-mourisco

 Veado-mateiro  
Cateto

Queixada

Espécie

Carnivora

Artiodactyla

Artiodactyla

Aspecto de
Conservação

VU (BR, SC)

VU (BR), EN (SC)

VU (BR, SC)

VU (BR)

 EN (SC)

VU (SC)

VU (BR), CR (SC)

Cuniculus pacaRodentia   Paca   VU (SC)

A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 
Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal averbada, cuja área excede o 



solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.
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do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
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forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.

A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

BIODIVERSIDADE

A área florestal da IRANI está localizada na Região Oeste de Santa Catarina, inserida no 
Bioma Mata Atlântica, caracterizada como Floresta Ombrófila Mista, mais conhecida 
como Floresta de Araucária.

Os dados geoclimáticos, característicos da região, mostram que a temperatura média 
anual varia em torno de 17ºC, com ocorrência de geada nos meses de inverno. O relevo 
é constituído de planaltos e superfícies montanhosas. O solo é raso, com floramento de 
rochas. A região é bastante rica em cursos d'água, sendo os principais rios da região o Rio 
do Mato e Rio Irani.

A IRANI realiza os monitoramentos de fauna e flora em suas áreas florestais desde 2008. 
Os levantamentos são realizados por empresas contratadas, mantendo a mesma 
metodologia e as áreas amostrais definidas nos primeiros monitoramentos.

A empresa mantém reflorestamentos em parcerias com produtores rurais da região com 
o objetivo de expandir sua base florestal. O produtor oferece para a IRANI áreas para o 
cultivo da floresta, e a empresa realiza o plantio e a condução do reflorestamento até a 
colheita da madeira. Ao final da rotação, a produção da floresta é dividida entre as partes, 
sendo os percentuais definidos conforme a distância entre a propriedade e a IRANI e as 
características do plantio em cada local.

Para a escolha de novas áreas leva-se em consideração: a distância até a fábrica em 
Vargem Bonita (SC), a topografia, o uso anterior do solo, a necessidade de uso de 
máquinas pesadas para o preparo do solo, o planejamento de colheita florestal e o 
desenvolvimento esperado da floresta.

Parceria Rural
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Na essência das atividades da IRANI está a utilização de recursos renováveis e a 
convivência harmônica com o meio ambiente. Com esse modelo de gestão dos recursos 
naturais, aliado a um ambiente de negócios ético e respeito às pessoas, procura reafirmar 
constantemente seu compromisso com a sustentabilidade.

Banco de imagens Celulose Irani

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani



obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.
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do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
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As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
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• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
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assoreamento.
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de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

Levantamento de Flora

O último levantamento ocorreu em 2016. Até então registrou-se a presença de 44 
famílias e 120 espécies. A família mais rica é a Myrtaceae com 26 espécies, a segunda 
é Asteraceae (6 espécies), seguida por Lauraceae (6 espécies) e Fabaceae (5 espécies). 
Das espécies inventariadas, algumas estão em lista de espécies ameaçadas.

* Red List of Threatened Species. Version 2016-3 – (IUCN); ** Portaria MMA nº443, de 17 de dezembro de 
2014. CR – Criticamente ameaçada; NT – Quase ameaçada; EN – Em perigo; VU - Vulnerável

Levantamento de Mastofauna

O último levantamento foi finalizado em 2015.  Registrou-se a ocorrência de 31 espécies, 
distribuídas em 8 ordens. Do total de espécies, 8 estão em listas de espécies ameaçadas 
de extinção.

‘* Portaria MMA nº444, de 17 de dezembro de 2014.** Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de dezembro de 
2011.VU – Vulnerável; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em perigo

BENEFÍCIOS DA FLORESTA

A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 
exercem e que esses valores devem ser identificados. As atividades de manejo florestal 
devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços da floresta, de modo a assegurar 
a viabilidade econômica, enquanto gera benefícios ambientais e sociais.

As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.
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Nome científico

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze Araucária, pinheiro brasileiro

Butiazeiro, butiá

Cedro

Aspecto de
Conservação

*CR, **EN 

*VU**VU

**VUCedrela fissilis Vell.

Xaxim

Imbuia

Pinho-bravo

Pau-de-sabão

Dicksonia sellowiana Hook.

Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.

*CR, **EN

 *CR, **EN 
*NT

  *EN

Nome vulgar

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Ocotea porosa (Nees &Mart.) Barroso

Podocarpus lambertii Kl.

Ordem

Primates Alouatta guariba clamitans 

Leopardus pardalis

Puma concolor

Nome popular

Bugio 

Jaguatirica

PumaCarnivora

Puma yagouaroundi

Mazama americana

Pecari tajacu

Tayassu pecari

Carnivora

Artiodactyla

Gato-mourisco

 Veado-mateiro  
Cateto

Queixada

Espécie

Carnivora

Artiodactyla

Artiodactyla

Aspecto de
Conservação

VU (BR, SC)

VU (BR), EN (SC)

VU (BR, SC)

VU (BR)

 EN (SC)

VU (SC)

VU (BR), CR (SC)

Cuniculus pacaRodentia   Paca   VU (SC)

PROTEÇÃO FLORESTAL

Proteção contra incêndios florestais

Ações preventivas são desenvolvidas na comunidade de entorno com o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre os cuidados no uso do fogo e os possíveis prejuízos 
ambientais e econômicos das queimadas. A Brigada de Incêndios Florestais da Celulose 
Irani é responsável pelas ações de combate em eventuais focos de incêndio. A equipe é 
constantemente treinada pelas corporações de bombeiros da região e conta com 
equipamentos próprios, como uma torre de vigilância e um caminhão preparado para 
combate a incêndios. A Empresa possui convênio de cooperação com o Corpo de 
Bombeiros da cidade de Irani, que presta auxílio nos casos de sinistro. Além disso, 
mantém aceiros para facilitar o acesso e o controle da propagação do fogo em caso de 
incêndios.

Monitoramento e Controle de pragas

Desde 1990, a Celulose Irani S.A. desenvolve o programa de combate à 
vespa-da-madeira (Sirex noctilio), por meio do controle biológico. A Empresa monitora a 
presença de ataques e o índice de parasitismo, prevenindo possíveis prejuízos 
econômicos e mantendo a sanidade de suas plantações em áreas próprias e também em 
plantios de parceria em áreas de terceiros.

Vigilância Patrimonial

A vigilância patrimonial é feita por funcionários próprios que residem nas fazendas com 
o objetivo de monitorar os bens patrimoniais, coibir ações predatórias à fauna e flora e 
controlar o acesso de visitantes. Desde 2008, a Empresa mantém um convênio com a 
Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina (PMSC), com a finalidade de cooperação na 
fiscalização e educação ambiental para preservar, conservar e melhorar o meio ambiente 
nas áreas de abrangência da Empresa.
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Alouatta guariba clamitans. Foto: Elsimar da Silva

Contabilizadas 168 espécies para a região até o ano de 2015. Destacando-se táxons 
altamente exigentes quanto à qualidade ambiental, como: gavião-pombo-grande 
(Leucopternis polionotus), urubu-rei (Sarcoramphus papa) e cuiú-cuiú (Pionopsitta 
pileata) e/ou dependentes de micro-hábitats específicos, como: 
tovaca-de-rabo-vermelho (Chamaeza ruficauda), caboclinho-de-barriga-preta 
(Sporophila melanogaster), pinto-do-mato (Hylopezus nattereri) e o negrinho do mato 
(Cyanoloxia moesta). 

A comunidade avifaunística encontrada na região é basicamente florestal, com repre-
sentantes dependentes de ambientes conservados (florestas) e outros ocupantes de 
capoeiras e bordas de floresta, portanto, menos suscetíveis a mudanças ambientais. 
Estes estudos tiveram como objetivo conhecer as espécies existentes na área florestal, 
identificar espécies raras e/ou ameaçadas de extinção e, a partir do mesmo, traçar um 
plano de monitoramento contínuo para a manutenção da biodiversidade.

* Portaria MMA nº444, de 17 de dezembro de 2014 ** Resolução CONSEMA nº 002, de 06 de dezembro de 
2011.VU – Vulnerável; EN – Em perigo

Levantamento de Avifauna

Táxon / Nome Científico

Tinamus solitarius 

Nome popular

Macuco 

Sabiá-cica

PavóPyroderus scutatus

Sporophila melanogaster Caboclinho-de-barriga-preta

Triclaria malachitacea

Aspectos de
Conservação

**VU

** VU

** EN

* VU, ** VU



A floresta não é importante apenas pelos recursos madeireiros que fornece. A Celulose 
Irani reconhece que há diversos outros benefícios que as florestas naturais e plantadas 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

O último monitoramento foi finalizado em 2016. Foram registradas 24 espécies de 
anfíbios. Das espécies inventariadas, merece destaque a perereca de vidro (Vitreorana 
uranoscopa) com status de ameaçada para SC; rãzinha-do-folhiço (Ischnocnema 
henselii) e Trachycephalus dibernardoi, que possuem distribuição restrita para Matas de 
Araucária. 

No caso dos répteis evidenciou-se a presença de 9 espécies, dentre elas Echinanthera 
cyanopleura e Chironius bicarinatus, típicas de ambientes florestais.

Vitreorana uranoscopa. Foto: Tobias Saraiva Kunz

Outros projetos de fauna e flora estão em andamento:

Levantamento de Herpetofauna
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O ciclo do manejo, que corresponde do plantio ao corte final, é de 15 anos para o Pinus 
spp. e de 7 anos para o Eucalyptus spp. A colheita é 100 % mecanizada, assegurando 
melhores condições de trabalho e segurança aos colaboradores. As etapas de Viveiro e 
Silvicultura são realizadas por equipe própria, já o preparo do solo, manutenção de 
estradas, a colheita de Pinus e Eucalipto e o transporte da madeira são realizadas por 
empresas terceirizadas, em pleno acordo com a legislação e princípios do FSC®. Todas as 
atividades operacionais são planejadas previamente pela equipe da Unidade Florestal no 
microplanejamento operacional, onde são levantadas informações de segurança 
operacional, meio ambiente e aspectos operacionais.

O inventário florestal na Celulose Irani é realizado a cada três anos e tem por objetivo 
disponibilizar informações quali-quantitativas sobre o estoque de madeira, auxiliando no 
planejamento da produção florestal, na otimização do uso das florestas e na tomada de 
decisão estratégica de curto, médio e longo prazo. 

Projeto

Projeto Macaco-prego 

Projeto Ecologia do Javali

Projeto Reintrodução 
do Papagaio do Peito 

Roxo no Parque Nacional 
das Araucárias

Projeto de Ictiofauna

Descrição

Realizado em convênio com a Embrapa-Florestas, tem como objetivo 
o estudo da espécie (Sapajus nigritus) e suas interações com as 
florestas plantadas e nativas da Celulose Irani S.A., visando reduzir 
danos desta espécie nos plantios comerciais.

Desenvolvido pela Caipora com o apoio da Embrapa Suínos e tem por 
objetivo fornecer subsídios para aprimorar o controle sanitário e 
manejo de populações selvagens de javali em Santa Catarina.

Desenvolvido pelo Instituto Espaço Silvestre, tem por objetivo 
reintroduzir espécimes de papagaio de peito roxo apreendidas em 
cativeiro, devolvendo-os à vida livre no ParNa das Araucárias. 
Juntamente, desenvolvem-se os projetos de geração de trabalho e 
renda na comunidade local, educação ambiental, mapeamento 
genético dos papagaios e rede de proteção ambiental. 

Iniciou em 2008 com o objetivo de identificar as espécies da 
ictiofauna existentes nos Reservatórios Flor do Mato, Cristo Rei e São 
Luiz e avaliar a qualidade da água, utilizando peixes como bioindica-
dores.

MANEJO FLORESTAL

A escolha pelo plantio de Pinus taeda, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus badjensis e 
Eucalyptus benthamii deve-se à adaptação dessas espécies às condições climáticas da 
Região Sul do país, além das condições particulares do solo que permitem excelente 
produtividade. O ciclo de produção florestal inicia com a aquisição de sementes 
proveniente do mercado, com material genético de níveis superiores e adaptados à 
região de implantação dos povoamentos. 

Toda a atividade de produção das mudas é realizada no viveiro florestal da Empresa, 
localizado em Vargem Bonita – SC.  Em 2016, foram produzidas cerca de 2,15 milhões 
de mudas, sendo 1,8 de Pinus spp. e 345 mil de Eucalyptus spp. A Celulose Irani S.A. 
mantém um viveiro para produção de espécies nativas, como araucária (Araucaria 
angustifolia), imbuia (Ocotea porosa) e árvores frutíferas, destinadas à recuperação de 
áreas degradadas, enriquecimento de florestas e doações em atividades socioambientais 
com as comunidades de entorno e colaboradores.

O preparo do solo é feito mantendo-se parte dos resíduos da colheita – folhas, cascas, 
galhos - formando uma cobertura que protege o solo da erosão, mantém sua umidade e 
contribui na reposição dos nutrientes. O plantio de Pinus é realizado o ano todo, já o de 
Eucalipto, apenas nos meses de outubro a dezembro.

As áreas são plantadas formando mosaicos com as Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e Reserva Legal (RL), o que garante a conservação da biodiversidade por meio da 
formação de blocos e corredores ecológicos. Esse sistema facilita o fluxo gênico da flora 
e da fauna entre os remanescentes florestais.
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Casal de papagaios de peito-roxo soltos no Parque Nacional das Araucárias, SC. Foto: Vanessa Kanaan

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9), sendo eles:

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.Banco de imagens Celulose Irani



As florestas exercem um efeito sobre a regulação hídrica, mantendo um equilíbrio das 
características físicas e químicas do solo. Com a implementação e manutenção das 
florestas naturais e plantadas, de acordo com técnicas adequadas de manejo, a estrutura 
do solo também se mantém estável. Além disso, diminui o impacto da água da chuva no 
solo, o que reduz a possibilidade de erosão e mantém a qualidade do solo, evitando o 
assoreamento.

As florestas têm a capacidade de capturar e fixar carbono por décadas e armazená-lo na 
forma de madeira. Desde 2006 a IRANI mantém o certificado de empresa Carbono 
Neutro, sendo a primeira empresa do Brasil a certificar o Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064/2006. O inventário, 
além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura identificar 
oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
aumentar a transparência em sustentabilidade ambiental da IRANI, fortalecer a 
confiança dos investidores e auxiliar na identificação de riscos, facilitando o plano de 
gestão ambiental da Empresa.

A IRANI também reconhece como benefício das suas florestas a existência de produtos 
florestais não-madeiráveis com valor econômico, como a erva-mate, além de outras 
vantagens:

• Conservação de recursos florestais nativos e da biodiversidade;
• Manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a proteção dos 
recursos hídricos, conservação de nascentes e mananciais;
• Geração de emprego e renda;
• Produção de mel;
• Visitação com finalidade recreativa e de lazer;
• Conscientização ambiental entre os colaboradores.

obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.

GESTÃO FLORESTAL

A gestão florestal da IRANI é norteada pelas atitudes e ações das pessoas. O modelo de 
gestão sustentável é o balizador para a tomada de decisão baseada em ações éticas, 
transparentes e entendíveis para todos. As áreas operacional e de apoio atuam com total 
interação.   
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A verificação e a definição dos valores basearam-se em estudos de especialistas e na 
consulta pública às partes interessadas. 

O resultado da avaliação definiu duas áreas com atributos de alto valor de conservação, 
totalizando 3.150ha.

Localização das AAVCs Celulose Irani

AAVC

Campina da Alegria 

Área (ha)

1.441,34

1.708,66

3.150,00Total

Irani

Tipo AVC Resultado avaliação

• Presença de espécies de aves, mamíferos e flora 
ameaçadas de extinção em categorias com grande 
ameaça;

• Trechos de remanescente em bom estágio de 
conservação;

• Remanescentes grandes (acima de 1000 hectares), 
comparados com a região extremamente fragmentada;

• Área de Reserva Legal averbada e preservada.

1,2 e 3

ÁREAS DE APOIO

Planejamento
Inventário
Meio Ambiente
Certificação
Controle de Qualidade
Pesquisa
Saúde e Segurança Ocupacional
Estrutura  Patrimonial

ÁREAS OPERACIONAIS

Viveiro
Silvicultura

Estradas
Colheita

Transporte
Comercialização de Madeiras

Banco de imagens Celulose Irani

Uso da Terra

Áreas de produção
(próprias)

Pinus spp.

Eucalyptus spp.

Outras Espécies

Área Base Mapa(ha) %

12.121,10 

1.321,87

41,14%

4,49%

0,13%37,04

Vegetação nativa  Vegetação nativa 

 Infraestrutura 

Reservatório

Outros Usos 

Infraestrutura e 
Outras Áreas

Total

14.032,39

 1.268,77 
677,17

  2,50 

29.460,81

47,63%

4,31%

2,30%

0,01%

100,0%

Banco de imagens Celulose Irani

Base de dados: 31/12/2016

 Descrição 

Todas as propriedades da IRANI foram georreferenciadas conforme o padrão INCRA, 
definido pela Lei n° 10.267/01. As etapas de certificação e averbação na matrícula estão 
em processo de finalização.

obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.
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Medidas de Proteção e Monitoramento

AAVC

Irani

Campina da Alegria
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Nas AAVCs são definidas algumas medidas de proteção e monitoramento com o objetivo 
de reduzir ameaças e/ou aumentar ou melhorar os atributos identificados. Além dos itens 
listados, denúncias e ações suspeitas são levantadas e controladas com o apoio da 
Polícia Militar Ambiental (PMA).



DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO 
FLORESTAL

A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 
Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal averbada, cuja área excede o 

Empreendimento
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Responsabilidade socioambiental é uma forma de assumir a co-responsabilidade pelo 
desenvolvimento social e ambiental, envolvendo a criação de ações que atendam às 
demandas da sociedade. A Celulose Irani S.A. procura unir em suas ações os interesses 
de todos os envolvidos: clientes, acionistas, funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente, além de incorporar 
esses interesses ao planejamento das suas atividades. A Empresa atua para evitar o 
desperdício de recursos escassos e busca criar oportunidades de desenvolvimento nas 
comunidades do entorno.

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

A Celulose Irani vem intensificando nos últimos anos suas ações de educação ambiental 
com os colaboradores e alunos das escolas da região onde atua.

Por meio de treinamentos e conscientização, a Celulose Irani pretende envolver as 
pessoas na busca de uma sociedade sustentável. O aprendizado proporciona mudança 
de atitudes e transforma as pessoas envolvidas em cidadãos conscientes e 
participativos.

As ações desenvolvidas pela Celulose Irani envolvem palestras, caminhadas ecológicas, 
visitas ao viveiro e mirante, plantio de mudas nativas, doação de mudas e distribuição de 
panfletos educativos.

Até 2016 participaram mais de 41 mil pessoas de 14 municípios nas atividades 
desenvolvidas pela IRANI.

Protetores Ambientais 

O Programa Protetores Ambientais é uma iniciativa da Polícia Ambiental Militar de Santa 
Catarina, que tem por objetivo a formação de pré-adolescentes para serem 
multiplicadores e defensores do meio ambiente. A Celulose Irani patrocina esta iniciativa 
desde 2012 nos municípios de sua atuação. 

Educação Ambiental

O Plano de Manejo Florestal da Celulose Irani S.A. tem o objetivo de divulgar o 
compromisso da Empresa com o manejo sustentável de suas propriedades, tornando 
pública sua responsabilidade com o meio ambiente e as pessoas.

Este documento sintetiza as ações desenvolvidas pela IRANI e evidencia que estas 
seguem rigoroso controle e atendem à legislação ambiental, respeitando os Princípios e 
Critérios do FSC®.

O Plano de Manejo Florestal da Celulose Irani S.A. está sujeito a modificações, já que as 
atividades estão em constante evolução e a Empresa prima pela qualidade de todo o 
processo produtivo.

Objetivo do Manejo Florestal

Compromisso com o FSC®

OBJETIVO DO RESUMO PÚBLICO

Produzir matéria-prima florestal com alta qualidade e custos competitivos, a partir de 
técnicas reconhecidas de silvicultura e manejo, para o atendimento da demanda 
industrial da Celulose Irani S.A.

A Celulose Irani S.A. compromete-se a realizar o manejo de suas florestas de acordo com 
os Princípios e Critérios do FSC® (Conselho de Manejo Florestal), implementando as 
melhorias necessárias para o seu integral atendimento e acompanhando a evolução dos 
indicadores que definem o bom manejo florestal.

Missão Florestal

Garantir o abastecimento sustentável de matérias-primas florestais com alta qualidade 
e custos competitivos à Unidade Papel por meio de florestas plantadas, com absoluto 
respeito ao meio ambiente e às pessoas.
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Trilha Ecológica

A Unidade Florestal mantém uma trilha ecológica em uma área de Reserva Legal, 
localizada em Vargem Bonita – SC. Conhecida como a Trilha dos Xaxins, devido à 
presença de grande quantidade dessa espécie, possui um percurso de 2.300m, onde é 
possível ver nascentes, córregos, vegetação nativa, pequenos animais e toda a beleza do 
Bioma Mata Atlântica. A trilha é utilizada principalmente para educação ambiental. Os 
participantes recebem informações ecológicas sobre o equilíbrio do ecossistema, cadeia 
alimentar, sucessão ecológica, mata ciliar e a conservação das espécies nativas, 
especialmente as ameaçadas de extinção.

Protetores Ambientais visitando a Trilha Ecológica dos Xaxins. Fonte: Banco de Imagens Celulose Irani

A Celulose Irani S.A. possui 29.460,81 hectares de terras em Santa Catarina, distribuídos 
em 14 propriedades situadas em cinco municípios: Água Doce, Catanduvas, Irani, Ponte 
Serrada e Vargem Bonita. São 13.480,01 hectares de florestas plantadas manejadas, 
sendo 12.121,10 de Pinus spp. para produção de celulose e papel e 1.321,87ha de 
Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
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O FSC® – Conselho de Manejo Florestal – é uma instituição não-governamental criada 
em 1993 como resposta a uma preocupação internacional com o destino das florestas 
mundiais. O conceito da certificação surgiu para controlar as práticas produtivas 
florestais, valorizando os produtos originados por meio do manejo responsável das 
florestas. Um grupo formado por empresas e organizações socioambientais do mundo 
todo iniciou as negociações para a criação de uma entidade independente, que 
estabelecesse princípios universais para garantir o bom manejo florestal. Desde, então, o 
FSC® tornou-se o sistema de certificação florestal de maior credibilidade internacional, 
incorporando de forma igualitária os interesses de grupos sociais, ambientais e 
econômicos.

A certificação é um processo voluntário, onde um empreendimento florestal é avaliado 
por uma organização independente, a certificadora, que verifica o cumprimento das 
questões ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos princípios e critérios do 
FSC®.

1. Obediência as Leis e Princípios do FSC®;
2. Responsabilidades e Direitos de Posse e uso da terra;
3. Direitos dos povos indígenas;
4. Relações Comunitárias e Direito dos Trabalhadores;
5. Benefícios da Floresta;
6. Impacto Ambiental;
7. Plano de Manejo;
8. Monitoramento e Avaliação;
9. Manutenção das Florestas de Alto Valor de Conservação;
10. Plantações.

FSC®

Comunidades Vizinhas à Celulose Irani

Relação com a Comunidade

Antes e após as atividades florestais, são realizadas visitas aos confrontantes e às 
comunidades locais próximas as operações com o objetivo de comunicar as atividades 
previstas e manter um canal de comunicação para o registro de reclamações, dúvidas e 
contato com a empresa. Os impactos decorrentes das operações florestais são 
monitorados e mitigados com a aplicação de procedimentos operacionais baseados em 
técnicas de manejo que causam o menor impacto.

Na Vila Campina da Alegria, o jornal impresso Conversa Aberta possui circulação mensal 
e traz notícias exclusivas da Empresa e dos acontecimentos da comunidade.

Banco de imagens Celulose Irani

Essa certificação permite à IRANI fabricar parte de seus produtos com o selo FSC®, uma 
vez que a Empresa não utiliza 100  % de matérias-primas certificadas em seu processo 
de fabricação.
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CANAL DE COMUNICAÇÃO

A Irani mantém vários canais de comunicação com suas partes interessadas, como 
palestras em escolas e comunidades, página de internet, visita ao sindicato, projetos de 
pesquisa e apoio a projetos sociais, jornal Conversa Aberta, participação em conselhos e 
reuniões do ramo florestal e programas internos voltados ao trabalhador, como Pesquisa 
de Clima Organizacional. Para obter mais informações, enviar sugestões ou dúvidas, 
entre em contato pelo e-mail faleconosco@irani.com.br ou pelo telefone 49 
3548.9156.

Banco de imagens Celulose Irani

Na essência das atividades da IRANI está a utilização de recursos renováveis e a 
convivência harmônica com o meio ambiente. Com esse modelo de gestão dos recursos 
naturais, aliado a um ambiente de negócios ético e respeito às pessoas, procura reafirmar 
constantemente seu compromisso com a sustentabilidade.



Eucalyptus spp. para produção de energia. As áreas destinadas à produção 
correspondem a cerca de 46  % do total e estão intercaladas, em forma de mosaicos com 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal averbada, cuja área excede o 

Na essência das atividades da IRANI está a utilização de recursos renováveis e a 
convivência harmônica com o meio ambiente. Com esse modelo de gestão dos recursos 
naturais, aliado a um ambiente de negócios ético e respeito às pessoas, procura reafirmar 
constantemente seu compromisso com a sustentabilidade.

totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.Essa certificação permite à IRANI fabricar parte de seus produtos com o selo FSC®, uma 

vez que a Empresa não utiliza 100  % de matérias-primas certificadas em seu processo 
de fabricação.

APRESENTAÇÃO

 Em Santa Catarina (SC):  
Unidade Papel SC - Campina 
da Alegria e Embalagem SC - 
Campina da Alegria

  No Rio Grande do Sul (RS): 
Unidade Resina RS -  
Balneário Pinhal.

  Em São Paulo:  
Unidade Embalagem SP - 
Indaiatuba e  
Unidade Embalagem SP -  
Vila Maria, na capital.

 Em Minas Gerais:  
Unidade Papel MG - Santa Luzia.

Paraná

São Paulo

Rio Grande  
do Sul

Santa Catarina
Vargem Bonita

Balneário Pinhal

Minas Gerais

Fundada em 1941 pela Sociedade Vinícola Rio-grandense e controlada desde 1994 pelo 
Grupo Habitasul, a Celulose Irani S.A. é uma Empresa de capital aberto. Os produtos são 
100 % recicláveis, com absoluto respeito às pessoas e ao meio ambiente. Possui como 
competência a produção de madeira, celulose, papéis krast, chapas e caixas de papelão 
ondulado e resinas provenientes de base florestal plantada e renovável. 

As unidades industriais estão distribuídas em quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Possui unidades de negócios: Papel, Embalagem, 
Resinas e Florestal, distribuídas nas localidades de Vargem Bonita – SC, Santa Luzia - MG, 
Indaiatuba – SP, São Paulo - SP e Balneário Pinhal – RS; e escritórios em São Paulo - SP, 
Joaçaba - SC e matriz em Porto Alegre - RS.

Desde 2008, a Celulose Irani S.A. mantém o certificado FSC® de Manejo Florestal para 
todas suas florestas próprias de Santa Catarina e desde 2014 para o Rio Grande do Sul, 
comprometendo-se a implantar as melhorias necessárias para o integral cumprimento 
dos padrões FSC®, acompanhando a evolução dos indicadores que definem o bom 
manejo florestal. A Empresa mantém o certificado FSC® da Cadeia de Custódia (CoC) para 
as unidades fabris de Vargem Bonita (SC), Indaiatuba (SP), Santa Luzia (MG) e Resinas 
(RS). 

MONITORAMENTO

A IRANI realiza o monitoramento de suas atividades florestais por meio de indicadores, 
que estão relacionados com as condições da floresta, o rendimento dos produtos 
florestais, a cadeia de custódia, as atividades de manejo e seus impactos ambientais e 
sociais, de acordo com as normas do FSC®.

 

Indicador 2016

Resultados

Produção (t) de madeira - celulose

Produção (t) de madeira - biomassa

Compra de madeira (t) - celulose

Compra de madeira (t) - biomassa

IMA (Incremento Médio Anual) - m³/ha/ano

Pinus (15 anos)

Eucalipto (7 anos)

Área plantada de Pinus (ha)

Área plantada de Eucalipto (ha)

432.069

61.521

57.019

261.006

39,71

41,0

923,53

149,08

419.000

91.000

58.840

 276.334

Indicador 2016

Resultados

Nº de espécies da fauna identificadas

Nº de espécies da flora identificadas

Número de pessoas envolvidas em atividade 
de educação ambiental*
Número de horas disponibilizadas para a educação 
ambiental* 

Alunos atendidos pelo programa de educação 
ambiental - Trilha Ecológica dos Xaxins

Número de projetos de pesquisa (com contrato)

Número de mudas nativas produzidas

Número de mudas nativas doadas

232

120

737

130

9

3.555

 8.251

2014 2015

-

120

5.532

1.526

190

6

6.390

12.594

232

120

5.447

 792

42

7

8.517

12.185

2014 2015

347.595

125.507

86.766

252.260

716,52

141,19

374.197

108.716

83.309

 278.596

39,42

41,0

853,63

156,28

Meta 2017

3.572

Venda de toras no mercado (t) 44.980  24.00021.487  54.611

-

-

-

-

900

180

528

Dados Técnicos e Econômicos

Dados Ambientais

Indicador 2016

Resultados

Número de colaboradores próprios 

Número de colaboradores terceirizados

Número de colaboradores portadores de 
deficiência

Colaboradores Próprios

Colaboradores Terceirizados

Índice de Conformidade no monitoramento de
Saúde e Segurança Ocupacional (SSO)

Número de visitantes autorizados para pesca

N° de Fomentados

79

93

3

1

6

96,3%

7.732

260

Ocorrência de acidentes

2014 2015

78

85

4

0

2

95,6%

4.932

81

84

3

1

2

94,6%

6.397

260 260N° de Projetos Parceria Reflorestamento 6668 68

Dados Sociais
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RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
 
A IRANI iniciou em 2013 o processo de criação de uma RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). O projeto foi aprovado pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) e 
sua averbação está em andamento no cartório. A área proposta é de 285ha localizada 
na fazenda Campina da Alegria, município de Vargem Bonita - SC. 

AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação

A verificação dos atributos de conservação nas áreas da IRANI foi realizada conforme o 
Guia do ProForest e os Princípios e Critérios do FSC® (item 9),

AVC 1: Concentrações de valores de biodiversidade que são importantes em nível global, 
regional ou nacional. 
AVC 2: Grandes florestas que em nível de paisagem são importantes do ponto de vista 
global, regional ou nacional.
AVC 3: Áreas que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.
AVC 4: Áreas que fornecem serviços básicos da natureza em situações críticas.
AVC 5: Áreas que são fundamentais para suprir as necessidades básicas de comunidades 
locais.
AVC 6: Áreas que são críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais.

obrigatório pela legislação em cerca de 6  %; além de outras áreas de floresta nativa, 
totalizando cerca de 48 % das propriedades da Empresa. O restante corresponde à 
infraestrutura como rede viária, rede elétrica, reservatórios artificiais, fábrica de Papel e 
Embalagem, usinas hidroelétricas (PCH's), vila residencial, entre outros.


