
RELATÓRIO
PÚBLICO
Plano de Manejo Florestal
Habitasul Florestal S.A.





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

POLÍTICA AMBIENTAL 5

HISTÓRICO FLORESTAL 6

FSC 7

PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 8

POLÍTICA FLORESTAL 10

MISSÃO E VISÃO 10

Missão 10

Visão 10

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL 11

Empreendimento 11

Uso da terra da HFLOR 12

BIODIVERSIDADE 13

Cobertura Vegetal 13

Monitoramento de Fauna 13

Anfíbios e répteis 14

Mamíferos 14

Aves 15

GESTÃO FLORESTAL 16

ESTRUTURA DA UNIDADE FLORESTAL 17

MANEJO FLORESTAL 18

RESINAGEM 19

PROTEÇÃO FLORESTAL 20

Prevenção e combate a Incêndios  20

Vigilância Patrimonial 20

GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 22

Parceria com a Prefeitura Local 22

Programa Atleta do Futuro 23

Junior Achievement 23

Painel de Stakeholders 24

Programa Família na Empresa 24

Programa Jovem Aprendiz 24

Programa Diversidade Eficiente  24

BENEFÍCIOS DA FLORESTA 25

1
2

3
4



4 Resumo Público - Plano De Manejo Florestal - Habitasul Florestal S.A.

APRESENTAÇÃO

A HABITASUL FLORESTAL S.A. (HFLOR) é uma 

empresa subsidiária da empresa Celulose Irani 

S.A. desde dezembro de 2006, e possui sua 

atuação principal nas atividades de extração de 

madeira bruta e de resina. A IRANI é uma empresa 

de capital aberto, fundada em 1941. Em 1994, o 

GRUPO HABITASUL, tradicional conglomerado 

da região Sul do Brasil, assumiu seu controle.

A HFLOR iniciou suas atividades em 1984, 

com propósito de produzir florestas comerciais, 

inicialmente formadas através dos incentivos 

fiscais vigentes no País naquele período. 

Possui sede administrativa localizada no 

Balneário Pinhal - RS, e mantém uma estrutura 

de aproximadamente 10.675,50 hectares de 

terra, sendo 8.091,64 hectares de efetivo plantio 

de Pinus elliottii, principalmente, localizados 

nos municípios de São José do Norte, Tavares, 

Mostardas, Balneário Pinhal e Cidreira.
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POLÍTICA AMBIENTAL

As ações da Habitasul Florestal S.A. estão 

orientadas para a preservação ambiental. A 

Empresa compromete-se a:

1. Atender a legislação ambiental vigente e 

promover a atuação responsável corporativa em 

nível local, regional e global;

2. Manter um sistema de gestão ambiental que 

busque a melhoria contínua de suas atividades, 

adotando medidas e dispositivos para prevenção 

da poluição tecnicamente comprovados e 

economicamente viáveis;

3. Fomentar o uso sustentável de suas áreas 

Florestais e considerar a pesquisa e transferência 

tecnológica em todas as suas atividades;

4. Incluir critérios ambientais em seus contratos 

e atividades com fornecedores, prestadores de 

serviços, integrados e demais colaboradores.
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HISTÓRICO FLORESTAL

As áreas florestais HFLOR foram originalmente 

implantadas pela empresa Agro Territorial da 

Cidreira Ltda no início dos anos 70, com sementes 

de Pinus elliottii provenientes da Geórgia 

(EUA). As mudas foram produzidas no viveiro 

florestal da Empresa, em Balneário Pinhal/RS. A 

atividade era licenciada pelo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal – IBDF (atual IBAMA) 

e financiada com incentivos fiscais vigentes na 

época.

Em 1975, através da parceria com a Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), foi implantado o projeto FAO/BRA/45, com 

intuito de descobrir o melhor método de desbaste 

aplicável. Posteriormente, o projeto ficou sob 

responsabilidade da Embrapa, momento em que 

foram analisados o percentual de desbaste e a 

inclusão de novas espécies florestais adaptadas 

para a região. 

Também em 75 iniciou-se o primeiro experimento 

de resinagem em florestas no Rio grande do Sul, 

partindo de 1.000 árvores e chegando ao número 

de 10.000 resinadas em 1978.

A primeira colheita de madeira aconteceu em 

1978, por meio de um desbaste sistemático, 

sendo a madeira destinada ao consumo próprio 

em serraria da empresa.

Em 1980, em parceria com empreendedores 

portugueses, construiu-se a primeira Fábrica 

de Breu e Terebintina do Estado, que passou a 

consumir matéria prima oriunda das florestas 

próprias da empresa.

Em 1984 a Companhia Habitasul de Participações, 

empresa do Grupo Habitasul, adquiriu toda área 

florestal pertencente à Agro Territorial da Cidreira, 

assim como a Fábrica de Breu e Terebintina, 

criando a Habitasul Florestal S.A., empresa do 

grupo que passou a ser responsável pela gestão 

da atividade florestal recém adquirida.

A partir de 1984, sob administração da Habitasul 

Florestal, deu-se continuidade à atividade 

de resinagem e ao corte florestal através de 

desbastes, utilizando-se de mão de obra própria. 

Ambos os produtos, resina e madeira, eram 

processados pela empresa visando atender à 

demandas do mercado externo.

Em 2006 a Celulose Irani S.A., empresa controlada 

pelo Grupo Habitasul, passou a assumir o 

controle da Habitasul Florestal S.A. Em 2010 o 

empreendimento florestal passou pelo processo 

de regularização e licenciamento junto ao órgão 

ambiental estadual (FEPAM), obtendo as licenças 

dentro dos prazos estipulados em lei.

Atualmente a empresa mantém as atividades 

de desbaste e corte raso de forma mecanizada, 

fornecendo madeira para fabricação de chapas e 

toras para as serrarias da região. A atividade de 

resinagem utiliza mão de obra própria, sendo a 

resina destinada à fábrica de breu e terebintina da 

Celulose Irani.



FSC

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.
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PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS

1. Respeitar as leis do país e os princípios e 

critérios do FSC.

2. Os produtores devem ter a posse legal da 

terra.

3. Respeitar os direitos dos povos indígenas.

4. Garantir o bem-estar social, econômico e 

boas condições de trabalho aos colaboradores 

e comunidade local.

5. Incentivar o uso eficiente da floresta

6. Reduzir os impactos ambientais, 

conservando a diversidade ecológica.

7. Implantar um plano de manejo apropriado 

com ações definidas.

8. Monitorar constantemente a floresta para 

avaliação das suas condições, rendimento dos 

produtos florestais, atividades de manejo e seus 

impactos.

9. Manutenção das florestas com alto valor de 

conservação.

10. As árvores deverão ser plantadas de 

acordo com os princípios de 1 a 9, promovendo 

a restauração e conservação das florestas 

naturais.
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POLÍTICA FLORESTAL

Objetivo do Resumo Público

O plano de Manejo Florestal da Habitasul Florestal 

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 a ações desenvolvidas 

pela HFLOR 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 Habitasul 

Florestal 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.

MISSÃO E VISÃO

MissãO

Construir relações de valor, potencializando a 

vocação florestal e a geração de energia renovável 

da região, transformando-a em referência de 

sustentabilidade, com desenvolvimento social 

e crescimento econômico, em equilíbrio com a 

natureza.

VisãO

Ser referência em rentabilidade na cadeia florestal 

e de energia renovável no RS e a melhor empresa 

do Litoral Norte para se trabalhar.
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL

EMPREEndiMEntO

A Habitasul Florestal S.A. possui 10.675,50 

de terras no litoral norte do Rio Grande do Sul, 

distribuídos em 12 propriedades situadas em cinco 

municípios: Balneário Pinhal, Cidreira, Mostardas, 

Tavares e São José do Norte. São 8.091,64 

hectares de Pinus elliottii, para produção de toras 

e toretes em atendimento a industrias da região e 

produção de goma resina para fornecimento da 

fábrica de breu e terebintina da Celulose Irani S.A.

Suas áreas de florestas plantadas formam 

mosaicos com as APP’s (Áreas de Preservação 

Permanente) e com as demais áreas de 

conservação, possibilitando a conservação da 

biodiversidade local.

Do total de terras, destinadas aos empreendimentos 

florestais, cerca de 76% é composto de 

reflorestamentos com espécies exóticas, 5% são 

áreas de infraestrutura, e o restante são áreas 

com vegetação nativa destinadas a conservação 

e preservação. 

Além dessas áreas, a Empresa possui cerca de 

5.454 hectares de propriedades Não Florestais, 

situadas em zonas de extensão urbana e uso 

eólico dos municípios de Cidreira e Balneário 

Pinhal, atualmente em estado de conservação, e 

41,37 hectares arrendados a terceiros para fins 

industriais localizados no Distrito de Túnel Verde, 

Balneário Pinhal.
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São José do Norte

Tavares

Mostardas

Palmares do Sul

Bal. Pinhal/Cidreira

Parque Nacional da Lagoa do Peixe

Municípios

Áreas Florestais da HFLOR

Uso da terra Área %

Áreas de Produção Pinus elliottii 8.091,64 76%

Áreas de Conservação APP 1.893,15 18%

Infraestrutura 690,71 6%

total  10.675,50 100%

UsO da tERRa da HFLOR
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BIODIVERSIDADE

CObERtURa VEgEtaL

A vegetação do Litoral Norte é caracterizada por 

um complexo vegetacional ocupando diferentes 

ambientes. Estes ambientes formam um gradiente 

de riqueza, aumentando quanto mais se afasta do 

oceano, uma vez que nessas áreas a influência 

de fatores abióticos é bastante forte, além da ação 

dos ventos e movimentação das dunas na linha 

da costa.

Os ambientes mais internos no continente são 

cobertos por uma vegetação mais densa em 

solos mais estabelecidos. Além disso, o relevo 

local também determina a vegetação existente, 

havendo matas de restingas em solos melhor 

drenados e algumas áreas úmidas compostas 

por espécies resistentes ao encharcamento 

temporário em áreas de relevo mais rebaixado.

É comum a presença nas áreas de propriedade 

HFLOR de Rapanea ferruginea, R. umbellata e 

R. parviflora (capororocas), Schinus terebintifolius 

(aroeira-vermelha), Dodonea viscosa (vassoura-

vermelha), Ficus organensis (figueira-da-folha-

miúda) – imune ao corte Lei nº 9.519 e Lei nº 

11.016, Bauhinia candicans (pata-de-vaca), 

Psidium cattleianum (araçá-amarelo), Eugenia 

uniflora (pitangueira), Mimosa bimucronata 

(maricá), Baccharis dracuncufolia (alecrim-do-

campo), Achytocline satureioides (marcela-do-

campo) e Vriesea gigantea (gravatá-do-mato) – 

SEMA Flora ameaçada de extinção.

MOnitORaMEntO dE FaUna

A Empresa mantém periodicamente monitoramento 

da fauna existente em seus empreendimentos 

florestais, com intuito de identificar as principais 

espécies existentes, e monitorar os impactos das 

atividades florestais sobre a existência dessas 

espécies. 

As últimas campanhas de monitoramento foram 

realizadas por um período de 15 meses (05 

campanhas), em intervalos de três meses, 

contemplando as diferentes estações (primavera, 

verão, outono e inverno), buscando uma 

amostragem significativa da fauna ocorrente 

durante todo o ano. As observações foram 

realizadas por três dias e duas noites em cada 

área, a cada período, somando um total de 78 

dias e 52 noites de observação, incluindo neste 

período toda a metodologia e equipamentos 

descritos.
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anFíbiOs E RéPtEis

Neste período de 15 meses, com a realização 

de cinco campanhas foi registrada a ocorrência 

de trinta e seis (36) exemplares de anfíbios, 

distribuídos em oito (08) diferentes espécies e 

cinco (05) famílias. As famílias identificadas foram: 

Hylidae, Bufonidae, Leptodactylidae, Hirundinidae 

e Leiuperidae (sendo esta a de maior ocorrência). 

Representantes da rã-chorona (Physalaemus 

gracilis) foram os anfíbios mais frequentes, com 

dez registros.

Em relação aos répteis, foram identificados 35 

representantes, pertencentes a nove (9) espécies 

e seis (6) famílias. Os animais com maior 

frequência de visualização foram o lagarto-teiú e o 

cágado-pescoço-de-cobra. As famílias ocorrentes 

foram chelidae, colubidae, teidae, alligatoridae, 

testudinidae e emydidae. 

MaMíFEROs

Não foi identificada a presença de quirópteros e 

nenhuma das áreas. Pequenos mamíferos não 

voadores não foram capturados ou visualizados. 

Em relação a mamíferos de médio e grande porte, 

além da ocorrência de vestígios (rastros - não 

identificados - nas camas de pegadas e consumo 

da isca para carnívoros) foram visualizados e 

fotografados 4  exemplares de  graxaim-do-campo 

(Pseudalopex gymnocercus) e três  exemplares  

de lebre-europeia (Lepus europaeus).

Foram identificadas tocas de tuco-tuco (Ctenomys 

flamarioni) e vestígios evidentes da presença de 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), sem 

registro fotográfico dos mesmos. 
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aVEs

No período de monitoramento das seis áreas 

reflorestadas foi registrada a ocorrência de 98 

(noventa e oito) espécies de aves pertencentes 

a 38 (trinta e oito) diferentes famílias), ocupando 

zonas de borda e de interior das propriedades. 

As famílias com maior ocorrência foram 

Accipitridae, Ardeidae e Columbidae e as espécies 

constatadas em todas as áreas monitoradas 

e com maior número de representantes foram 

o Anu-branco (Guira guira)   e  João-de-barro  

(Furnarius rufus)  respectivamente das famílias 

Cuculidae  e  Furnariidae.



GESTÃO FLORESTAL

A Habitasul Florestal S.A. possui sede 

administrativa localizada no Distrito de Túnel 

Verde, Balneário Pinhal, que é responsável pela 

gestão das áreas florestais, definindo e orientando 

a execução do manejo, e extração de resina. Seu 

objetivo é atender à demanda de goma resina da 

Celulose Irani, e fornecimento de madeira para 

as indústrias da região com o custo reduzido e o 

menor impacto ambiental possível, garantindo os 

direitos dos colaboradores e a qualidade de vida 

da comunidade de entorno.

Em 2013, a área florestal conta com 160 

trabalhadores diretos responsáveis pelo 

planejamento, controle, supervisão e 

gerenciamento das operações, além de extração 

de goma resina, e 50 trabalhadores indiretos, 

prestando serviços nas áreas de silvicultura, 

colheita, transporte e mapeamento.
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ESTRUTURA DA UNIDADE FLORESTAL

Como principal ferramenta de gestão, 

planejamento e controle, a Empresa possui 

o Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

composto pelos programas ArcView (mapeamento 

e uso do solo), previsto para setembro de 2013 a 

implantação do sistema Brisa (cadastro técnico 

e gestão operacional física e financeira). Esses 

dois programas funcionaram de forma integrada, 

acumulando e possibilitando a manipulação 

das informações necessárias ao planejamento, 

adequação ambiental, controle de pagamentos 

dos fornecedores e empresas terceirizadas e a 

rastreabilidade da matéria-prima, desde a floresta 

até a entrega na indústria.

A Empresa também utiliza como ferramenta de 

planejamento e controle o Inventário Florestal, 

que disponibiliza informações sobre o estoque de 

madeira existente na floresta. Esse documento 

auxilia o planejamento da produção florestal na 

otimização do uso das florestas e na tomada de 

decisões estratégicas da Empresa.

Esse modelo de gestão florestal da Habitasul 

Florestal integra aos objetivos operacionais os 

conceitos de eficiência, preservação ambiental 

e qualidade de vida, direcionando as ações da 

Empresa e dos colaboradores em conformidade 

com as políticas e normas de segurança do 

trabalho.

DIRETOR FLORESTAL

COORDENAÇÃO DE
PRODUÇÃO FLORESTAL

COORDENAÇÃO DE
PRODUÇÃO RESINAS

GERENTE FLORESTAL

 SIG e Cadastro

 Manutenção de Base Fundiária

 Inventário e Planejamento

 Meio Ambiente

 Saúde e Segurança do Trabalho

 Operações Silviculturais

 Construção e Manutenção de Estradas

 Produção e Colheita Florestal

 Parcerias

 Estrutura Patrimonial

 Planejamento e Controle de Produção

 Produção e Extração de Goma Resina

 Abastecimento da Indústria
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MANEJO FLORESTAL

A escolha pelo plantio de Pinus elliottii deve-

se a adaptação dessas espécies às condições 

climáticas da Região Sul do país, além das 

condições particulares do solo que permitem 

excelente produtividade.

O ciclo florestal na HFLOR pode iniciar com 

plantio ou condução de regeneração de Pinus 

elliottii. No plantio, as mudas são produzidas por 

viveiro terceirizado, com sementes produzidas em 

pomares com plantas melhoradas em primeira 

ou segunda geração. As mudas são plantadas 

com espaçamento 3,0 x 2,0 m, somando 1.667 

mudas/ha. O preparo do terreno é mínimo, sendo 

feita apenas a cova para o plantio. No caso da 

condução da regeneração, a área recebe, 3 anos 

após a colheita, uma roçada de formação, onde a 

densidade no ha é reduzido para aproximadamente 

3.000 mudas/ha. Na segunda roçada, realizada 1 

ano após a primeira roçada, reduz-se a densidade 

no talhão para 1.667 mudas/ha. Todas as áreas 

passam por desbaste, aos 9 anos em Cidreira e 

aos 9 e 14 anos no Bojuru, onde a densidade é 

reduzida para 600 árvores/ha até o final do ciclo. 

O corte raso se dá aos 15 anos em Cidreira e aos 

18 anos no Bojuru, a partir do qual um novo ciclo 

florestal, com plantio ou condução da regeneração 

é iniciado.
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RESINAGEM

A atividade de resinagem na HFLOR visa 

abastecer com matéria-prima a Fábrica  de Breu 

e Terebintina da Celulose Irani S.A.. A atividade 

inicia com a identificação da floresta, que deve 

apresentar boa condição fitossanitária, bom 

índice de crescimento, sub-bosque limpo e ter 

sido devidamente desbastada e desramada. 

Cada árvore do povoamento recebe um saco 

plástico amarrado com arame em seu tronco, para 

onde a resina deve escorrer e ficar depositada. 

Esse saco plástico é amarrado em um sulco 

previamente riscado na árvore, chamado de 

bigode. Após a instalação do saco, são feitas 

estrias, com auxílio da ferramenta estriador, a 

cada 15 dias, extraindo-se uma porção de casca 

de aproximadamente 3 x 18 cm, exatamente acima 

do saco, para que o escorrimento seja contido 

pelo mesmo. Cada estria recebe uma aplicação 

de pasta indutora, para aumentar a produção de 

resina por estria. Após uma sequência de estrias, 

o saco está cheio de resina, que deve ser colhida 

pela equipe de coleta. Essa resina é coletada 

para bombonas que são então transportadas 

para a Fábrica de Breu e Terebintina. A Safra de 

resinas ocorre entre setembro e junho do ano 

seguinte, momento em que o saco é movido para 

cima, em um novo bigode, iniciando uma nova 

sequência de estrias acima do mesmo. Após 3 

safras, o saco é movimentado para o lado oposto 

da árvore, gerando uma nova face, com 3 anos 

de resinagem. Após o sexto ano de resinagem, 

a árvore encerra seu ciclo de produção, devendo 

ser colhida para formação de nova floresta.



20 Resumo Público - Plano De Manejo Florestal - Habitasul Florestal S.A.

PROTEÇÃO FLORESTAL

PREVEnçãO E COMbatE a 
inCêndiOs 

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 Empresa também 

mantém aceiros limpos em áreas de risco. A 

Brigada de Incêndios Florestais da Empresa é 

responsável pelas ações de combate em eventuais 

focos de incêndio. A equipe é constantemente 

treinada e conta com equipamentos próprios.

VigiLânCia PatRiMOniaL

A vigilância é feita por meio de plantões florestais 

aos fins de semana e feriados, que percorrem as 

fazendas com o objetivo de monitorar os bens 

patrimoniais, coibir ações predatórias à fauna e 

flora, controlar o acesso de visitantes e incidências 

de incêndios. Desde 2011, a Empresa mantém um 

contrato com a empresa de vigilância CINDAPA, 

com a finalidade de cooperação na fiscalização 

e monitoramento de sinistros em áreas distantes 

não florestadas.
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GESTÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE

Assumir a sustentabilidade nos negócios significa 

atuar de acordo com um modelo de gestão que 

busca equilibrar o desenvolvimento econômico, 

social e ambiental. A HFLOR assumiu esse 

desafio e adotou esse modelo porque quer ser 

mais competitiva e acredita que o equilíbrio e a 

sinergia entre esses pilares produzem resultados 

duradouros e admiráveis.

Adota a responsabilidade socioambiental como 

uma forma de assumir a corresponsabilidade pelo 

desenvolvimento social e ambiental, envolvendo 

a criação de ações que atendam às demandas 

da sociedade. A Habitasul Florestal S.A. procura 

unir em suas ações os interesses de todos os 

envolvidos: clientes, acionistas, funcionários, 

prestadores de serviço, fornecedores, 

comunidades, governo e meio ambiente, além de 

incorporar esses interesses ao planejamento das 

suas atividades.

PaRCERia COM a PREFEitURa 
LOCaL

Com a missão de construir relações de valor 

e promover o desenvolvimento da cidadania, 

a HFLOR firmou parceria com a Prefeitura de 

Balneário Pinhal (RS) para a implantação do 

Programa Atleta do Futuro (PAF) e de Oficinas 

Culturais, desenvolvidos pelo SESI.

O vínculo foi firmado no dia 13 de setembro de 

2012 e possibilitará a realização de atividades 

que promovem um estilo de vida saudável 

entre os participantes, além de possibilitar o 
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desenvolvimento de talentos.

PROgRaMa atLEta dO FUtURO

Realizado pelo SESI, em parceria com a HFLOR 

e a prefeitura municipal de Balneário Pinhal, o 

Programa Atleta do Futuro (PAF), é focado em 

crianças e jovens de 6 a 15 anos que participam de 

diversas atividades esportivas aplicadas conforme 

metodologia própria do programa, enquanto são 

abordados temas transversais relativos à saúde, 

educação, empreendedorismo e sustentabilidade. 

JUniOR aCHiEVEMEnt

A HFLOR mantém parceria com a Junior 

Achievement do Rio Grande do Sul (JARS). 

Como forma de incentivo ao voluntariado e em 

consonância com a Política de Voluntariado 

Empresarial, HFLOR permite que seus 

colaboradores atuem durante as horas de trabalho 

em atividades voluntárias.

Por meio desta parceria, em 2012, três 

colaboradores da Empresa engajaram-se neste 

trabalho focado na metodologia “As Vantagens 

de Permanecer na Escola”. Esses colaboradores 

dedicaram mais de 20 horas de trabalho voluntário. 

Nesse mesmo ano, por meio de um convite da 

Empresa, professores da rede municipal de ensino 

participaram de uma capacitação específica para 

ampliar a abrangência deste Programa. Foram 

beneficiados 142 jovens.
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Painel de Stakeholders

A cada dois anos, a Empresa promove diálogos 

com os públicos de relacionamento para apurar 

temas relevantes a serem priorizados na 

estratégia da Empresa e divulgados no Relatório 

de Sustentabilidade. 

Em 2012, como parte do trabalho de fortalecimento 

do engajamento com os públicos de interesse, 

a HFLOR realizou o painel de stakeholders em 

Balneário Pinhal (RS). As demandas levantadas 

por esses públicos foram discutidas internamente 

e servirão como inputs para o planejamento 

estratégico da Companhia.

PROgRaMa FaMíLia na EMPREsa

Em 2012, foram realizados alguns encontros 

do Programa Família na Empresa. A Unidade 

Resinas, da Celulose Irani S.A., e a HFLOR 

reuniram cerca de 200 pessoas.

PROgRaMa JOVEM aPREndiz

O programa tem como objetivo incluir, capacitar 

e promover o desenvolvimento profiseferusional 

dos jovens. A missão é oferecer oportunidade de 

emprego para os estudantes, voltando-se para o 

preparo profissionalizante aumentando atributos 

como qualificação e experiência.  A iniciativa 

ocorre em parceria com o SENAC Tramandaí, 

que viabiliza a formação técnica. As turmas são 

selecionadas no início do ano, com capacidade 

para atender 10 jovens. O programa acontece 

mesclando a formação na instituição de ensino 

com a aplicação prática dos conhecimentos na 

HFLOR. Em 2013 será o terceiro ano de execução 

do projeto.

PROgRaMa diVERsidadE 
EFiCiEntE (COntRataçãO dE 
PEssOas COM dEFiCiênCia)

Entre os principais objetivos do programa, 

está o incentivo à inclusão de Pessoas com 

Deficiência na organização, fornecendo espaço 

para o desenvolvimento de seu potencial, além 

de conscientizar os demais colaboradores para 

a importância de incluí-los e de recebê-los da 

melhor forma possível.

Clientes

Governo e
Sociedade

Comunidades

Colaboradores

Acionistas

Fornecedores
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BENEFÍCIOS DA FLORESTA

A floresta não é importante apenas pelos recursos 

madeireiros que fornece. A Habitasul Florestal 

S.A. 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 plantações florestais, devido às características 

de monocultura, não substituem ecologicamente 

as áreas de vegetação natural. Contudo, têm 

contribuído para reduzir a pressão das populações 

locais e da indústria sobre as áreas de florestas 

remanescentes para a obtenção de lenha, como 

fonte de energia, e de madeira para os mais 

variados usos.

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. A HFLOR também reconhece como 

benefício das suas florestas a existência de 

produtos florestais não madeiráveis com valor 

econômico, como a goma resina, além de outras 

vantagens:

 D Conservação de recursos florestais nativos 

e da biodiversidade.

 D Manutenção e recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente para a proteção 

dos recursos hídricos, conservação de 

nascentes e mananciais.

 D Geração de emprego e renda.

 D Produção de mel através de parcerias.

 D Conscientização ambiental entre os 

colaboradores.

Na essência das atividades da HFLOR está a 

utilização de recursos renováveis e a convivência 

harmônica com o meio ambiente. Com esse 

modelo de gestão dos recursos naturais, aliado 

com um ambiente de negócios ético e respeito às 

pessoas, procura reafirmar constantemente seu 

compromisso com a sustentabilidade.



CANAL DE COMUNICAÇÃO

Para obter mais informações, enviar sugestões ou dúvidas, entre em 

contato com a Unidade Florestal (Balneário Pinhal - RS) pelo e-mail 

faleconosco@irani.com.br ou pelo telefone 51 3682.0100.






