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1. INTRODUÇÃO
Este resumo público do Plano de Manejo é um documento que explana de

maneira simplificada como é desenvolvido o manejo nas unidades florestais da empresa
JULIANA FLORESTAL LTDA., garantindo que todas as partes interessadas tenham o seu
conhecimento.

A revisão deste resumo ocorre anualmente, com a inserção dos resultados dos
monitoramentos realizados e com as alterações significativas das atividades no último
período.

A empresa está comprometida em atender a todos os princípios e critérios do
FSC® (Forest Stewardship Council®), garantindo a manutenção da certificação florestal e
visando a melhoria contínua em seus processos de manejo.

Juliana Florestal Ltda.



Fundada pelo Sr. Augusto Antonio Francio, a empresa JULIANA FLORESTAL LTDA. iniciou
suas atividades em 15 de fevereiro de 1980, data de aniversário de sua mãe, Sra. Juliana Francio,
cujo nome o inspirou ao nomear a empresa. As empresas JULIANA FLORESTAL LTDA. e FRAME
MADEIRAS ESPECIAIS LTDA. integram o grupo FRAMEPORT®.

Os plantios hoje considerados adultos ou que já sofreram intervenções foram
implantados entre os anos de 1980 e 1984. No período de 1992 a 2001, em razão de investimentos
realizados em outras áreas, o grupo optou por interromper a ampliação de sua área reflorestada. A
partir do ano de 2002 reiniciaram-se os plantios em novas áreas, com características genéticas e
silviculturais de grande qualidade.

A JULIANA FLORESTAL LTDA. foi a primeira empresa do Estado de Santa Catarina a
obter a certificação FSC® para o manejo das suas florestas, sendo certificada em novembro de
2000 (IMA-FM/COC-000130). No ano de 2015 a empresa passou pelo terceiro processo de
recertificação, sendo recomendada a manter a certificação por mais cinco anos.

Esta certificação confirma que a empresa preenche plenamente as recomendações de
boas práticas de manejo de suas florestas, da redução de impactos ambientais, da otimização das
atividades executadas, da redução de custos e busca de resultados, da geração de maior satisfação
e elevação da qualidade de vida de seus colaboradores, além da ótima harmonia com a
comunidade.

2. HISTÓRICO
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ECONÔMICOS:

• Assegurar a viabilidade econômica permanente das atividades florestais da Empresa;

• Garantir o suprimento permanente de matéria-prima florestal para a empresa associada
(FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA.);

• Solidificar a perenidade das florestas.

AMBIENTAIS:

• Garantir o respeito às condições biológicas das unidades florestais;

• Adotar medidas para que as transformações nas unidades florestais sejam feitas em harmonia
com a natureza;

• Proteger a biodiversidade através de pesquisas e cooperações que contribuam para as boas
práticas ambientais.

SOCIAIS:

• Integrar o homem com a atividade florestal;

• Assegurar o bem-estar e a capacitação de todos os envolvidos pelo manejo;

• Promover a harmonia e o bom relacionamento com a comunidade de entorno;

• Gerar desenvolvimento sustentável na região onde a empresa atua;

• Proporcionar cidadania e desenvolvimento social;

• Criar canais de diálogo para queixas e sugestões, estando a empresa acessível à comunidade e
interessados.

3. OBJETIVOS DO PLANO DE MANEJO
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• Ecologicamente Correto: A utilização das
florestas deve garantir a colheita de
produtos madeireiros ou não madeireiros,
mantendo a biodiversidade da floresta, a
produtividade e os processos ecológicos.

• Socialmente Justo: A utilização da floresta
de modo socialmente justo fortalece as
comunidades locais e a sociedade como
um todo. Proporciona forte incentivo às
populações locais para manter os recursos
florestais e a aderir aos planos de manejo
de longo prazo.

• Economicamente Viável: Gestão
economicamente viável significa que as
operações florestais garantem receitas
suficientes para garantir a execução
integrada das atividades de manejo.
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5. COMPROMISSO COM O FSC®

A Juliana Florestal Ltda. declara seu comprometimento com os Princípios e Critérios (P&C) do Forest
Stewardship Council® (FSC®), tendo como objetivo garantir a melhoria contínua do setor florestal, assegurar a
Certificação Florestal, bem como manter os valores para que o empreendimento seja economicamente viável,
socialmente justo e ecologicamente correto. Desta forma, a empresa compromete-se a:

• Obedecer, respeitar e cumprir as leis, acordos e tratados internacionais outorgados pelo País, bem como os
P&C do FSC® nacional e internacionalmente aceitos;

• Atualizar e manter todos os documentos de posse e uso da terra e dos recursos florestais, de acordo com a
legislação nacional pertinente;

• Respeitar os direitos legais e costumeiros caso existam populações indígenas;
• Promover sempre a melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores florestais e da comunidade local,

mantendo um canal de diálogo visando à minimização de impactos sociais negativos;
• Manejar os plantios florestais e incentivar o uso múltiplo das áreas de maneira economicamente viável,

socialmente justa e ecologicamente correta, respeitando sempre a conservação da biodiversidade;
• Preservar os remanescentes florestais nativos e ecossistemas associados contidos nas áreas objeto da

certificação, visando à conservação dos recursos naturais, bem como da flora e da fauna. Ainda, não
converter florestas naturais em plantações florestais de espécies exóticas, além de identificar e recuperar
áreas degradadas e áreas de preservação permanente, de acordo com planejamento prévio;

• Implementar, manter e atualizar um plano de manejo, com objetivos a longo prazo de manejo florestal, bem
como os meios definidos para que sejam atingidos;

• Monitorar e avaliar as condições das florestas, o rendimento dos produtos florestais, a cadeia de custódia, as
atividades de manejo e seus impactos ambientais e sociais;

• Preservar ou incrementar atributos que definam as florestas de alto valor de conservação, áreas de interesse
ecológico, histórico, arqueológico e paisagístico presentes em suas áreas para as futuras gerações.
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NEGÓCIO

Manejo de florestas plantadas.

“TRABALHAR NO PRESENTE E PLANTAR O FUTURO”

MISSÃO

“Produzir árvores através de práticas silviculturais modernas, manejando-as de maneira 
sustentável,  respeitando os aspectos sociais e ambientais.”

VISÃO

Garantir a excelência na produção de toras oriundas de florestas plantadas, garantindo a 
sustentabilidade do grupo FRAMEPORT®.

VALORES

Valorização Humana: Liderança, segurança e habilitação profissional.

Ética: Responsabilidade, seriedade e respeito.

Natureza: Respeito ao meio ambiente.

Cliente: Produtividade, qualidade e pontualidade.

Inovação: Criatividade e melhoria contínua.

6. IDEOLOGIA
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A sede da empresa está localizada na Rua Luiz Caetano Francio, 487, CEP 89.503-220, na cidade de
Caçador, Estado de Santa Catarina. Seus escritórios e atividades diárias de apoio se desenvolvem em anexo à
empresa associada FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA. As duas empresas formam o grupo FRAMEPORT®.

Figura 1: Sede do grupo FRAMEPORT®.
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7. LOCALIZAÇÃO
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Os 50 Projetos florestais somam 14.986,57 hectares (ha), sendo 31 próprios com 10.234,21 ha e 19

arrendamentos com 4.752,25 ha, conforme representado no Gráfico 1.

Estes Projetos estão distribuídos em diversos municípios do Estado de Santa Catarina e Paraná,
onde a distribuição da área total manejada por município está exposta no Gráfico 2.
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8. DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS MANEJADAS

Gráfico 1: Área total dos Projetos manejados pelo empreendimento por titularidade. Gráfico 2: Área total dos Projetos manejos pela empresa por município.
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As áreas manejadas pela empresa estão distribuídas na região meio-oeste do estado

de Santa Catarina, compreendendo os municípios de Caçador, Macieira, Calmon, Timbó Grande,
Lebon Régis, Rio das Antas e Santa Cecília, e também no Sudeste do Paraná, na cidade de
General Carneiro.

Figura 2: Croqui das áreas manejadas pela Juliana Florestal LTDA.
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Gráfico 3: Caracterização das áreas manejadas pela Juliana Florestal LTDA.

A caracterização da área manejada pela Juliana Florestal Ltda.

compreende a Área Plantada, Florestas Nativas (remanescentes e em
recuperação) e Outras Áreas (aceiros, estradas, edificações, entre outros)
representadas no Gráfico 3.

9. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



10. QUADRO DE COLABORADORES
A empresa conta com 129 colaboradores registrados de diversos municípios (Gráfico 1), trabalhando em

tempo integral. Deste total 10 são mulheres, 4 atuando no viveiro florestal, 4 no setor administrativo e 2 em fazendas,

sendo o restante composto por 119 homens distribuídos em todas as áreas de atuação da empresa, sem que haja

distinção de gênero, cargo ou salário, conforme política interna da empresa.

A JULIANA FLORESTAL LTDA. realiza anualmente uma pesquisa organizacional de clima com todos

colaboradores com objetivo de avaliar sua satisfação perante à diversos aspectos, proporcionando identificar

estratégias e ações para alavancar o crescimento, o desenvolvimento, a produtividade, a qualidade, a segurança e o

bem-estar na realização das atividades.
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Gráfico 4: Distribuição dos colaboradores da Juliana Florestal LTDA. por município
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11. PLANEJAMENTO E VOLUMES
Como a empresa desenvolve atividades genuinamente agroflorestais, o

principal produto comercializado pela JULIANA FLORESTAL LTDA. é a madeira em
toros, matéria-prima para outros produtos. Seu principal cliente é a empresa
associada FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA.

Sem levar em conta os aspectos históricos que determinam o plantio do
Pinus na região, podemos apontar como motivo de escolha desta espécie os seguintes
aspectos:

✓O mercado internacional prefere móveis produzidos com essa madeira devido à
aparência, beleza, viabilidade econômica e alta rotatividade dos móveis;

✓ Sua viabilidade econômica devido especialmente ao seu rápido crescimento;

✓ Substitui a contento as espécies nativas;

✓ Amplitude de aplicações e usos;

✓Magnífica adaptação da espécie ao microclima regional;

✓ Importância ambiental, amenizando o impacto decorrente da exploração predatória
sobre as florestas nativas.

Atualmente a empresa vem colhendo a uma taxa de volume de 23 mil
toneladas de toros de pinus por mês. Sendo 15 mil advindas de áreas de desbastes e
8 mil das áreas de corte raso.

Para garantir o fornecimento de matéria-prima florestal ao Grupo
FRAMEPORT®, a empresa está regularmente implantando acima de 200 ha anuais de
efetivo plantio de maciços florestais da espécie Pinus taeda.
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12. VIVEIRO FLORESTAL

O viveiro florestal é equipado com uma estrutura moderna e organizada
onde são produzidas mudas de pinus e espécies nativas de alta qualidade. Sua
localização está na sede do Projeto Juliana I, em Rio das Antas-SC.

O viveiro possui a seguinte capacidade anual de produção:

✓ 4 milhões de mudas de pinus; e

✓ 50 mil mudas de espécies nativas da região.

As mudas nativas são utilizadas em projetos de recuperação de áreas
degradadas, enriquecimento de reservas florestais nativas da empresa e em ações
sociais. Na produção de mudas de pinus estão sendo utilizadas sementes de pomares
clonais de 2ª Geração de procedências conhecidas.

A produção das mudas é realizada pelo sistema de tubetes em bandejas
suspensas que, além de contribuir ergonomicamente, favorecem a proteção do
viveiro contra patógenos. O processo, desde a quebra de dormência até o
carregamento das mudas para o plantio, obedece à práticas criteriosas de manuseio e
de tratamentos nutricionais pertinentes.
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13. VIVEIRO FLORESTAL
Os processos no viveiro são monitorados com acompanhamento da

quantidade de sementes que entram para o processo de quebra de dormência,
registrando-se também a quantidade não germinada. Em 2020 houve semeadura de
2.376.648 sementes

Ao final do ano de 2020 haviam produzidas 8.095 mudas de espécies
florestais nativas, as quais estavam prontas para serem doadas e utilizadas em
processos de enriquecimento e recuperação de áreas degradadas, sendo essas das
seguintes espécies: Angico, Araçá, Araucária, Ariticum, Cereja, Goiaba-Serrana,
Guabiju, Guabiroba, Guamirim, Imbuia, Ingá, Ipê-amarelo, Jerivá, Pinheiro-Bravo,
Pitanga, Sete Capote, Taromã e Uvaia.

Neste mesmo ano, foram utilizadas 4.681 mudas nativas em recuperação
de áreas degradas nos Projetos florestais manejados pela Juliana Florestal Ltda. e
doadas para escolas, instituições de ensino, associações, colaboradores e
agricultores, que realizaram o enriquecimento e a recuperação de áreas degradas,
totalizando 1.303 mudas nativas doadas.
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14. SILVICULTURA

✓ Preparo do Solo

Para o preparo das áreas são utilizados tratores de esteira equipados
com implementos especiais, específicos para silvicultura, que fazem a limpeza, o
enleiramento e a subsolagem mecanizada com o implemento denominado como
Ripper nas linhas de plantio, proporcionando condições para melhor enraizamento,
aeração, penetração de água no solo e auxiliando a limpeza local.

A empresa adquire ou arrenda áreas para a implantação de novos
projetos florestais somente em propriedades em que seu uso anterior foi de cultivo
agrícola, pastagens ou florestas após corte raso, não convertendo áreas de
vegetação nativa em reflorestamento de pinus.

✓ Plantio

O plantio é realizado manualmente com o uso de plantadeira
denominada “matraca”. A densidade inicial do plantio realizado pela empresa é de
1.600 árvores/ha. A distância entre os dentes do Ripper garante o espaçamento
entre as linhas de subsolagem, o qual é de 2,5 x 2,5 metros, possibilitando um
crescimento maior das mudas implantadas e um intervalo mais longo para as
intervenções silviculturais.
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✓ Roçada

A remoção das “ervas daninhas” realizada nos primeiros anos através da roçada
exerce grande influência na redução da matocompetição com o plantio de pinus por luz, água e
nutrientes, protegendo as plantas jovens e maximizando o seu crescimento. O controle das
ervas daninhas é realizado através de processos mecanizados, semimecanizados e manuais,
pois a empresa não faz uso de produtos químicos nas intervenções culturais.

✓ Controle Formiga Cortadeira

O combate à formiga cortadeira é realizado nos primeiros anos da floresta, onde
realiza-se o monitoramento a campo, com a aplicação de isca formica granulada de baixa
toxidade e em quantidades reguladas. As aplicações ocorrem antes e após o plantio.

Através de treinamentos e aperfeiçoamento do sistema de combate, em média, a
empresa vem diminuindo a quantidade de iscas formicidas. Em 2020, o consumo médio de isca
formicida foi de 0,270 kg/ha de efetivo plantio.
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✓ Controle Vespa-da-Madeira

A vespa-da-madeira (Sirex noctilio) é uma das principais pragas dos plantios de
Pinus spp. no sul do Brasil, sendo atraída geralmente nos plantios com idades entre 10 e 25
anos de idade, sem intervenções silviculturais como poda ou desbaste, os quais estressam
os povoamentos florestais, tornando-os suscetíveis ao ataque deste inseto.

Além das intervenções silviculturais como poda e desbaste, a empresa realiza o
monitoramento da vespa-da-madeira das áreas em parceria com o Sindicato da Madeira,
utilizando o controle biológico com a instalação de árvores-armadilha e a inoculação do
nematoide Deladenus siricidicola, o qual age esterilizando as fêmeas desta espécie. Em
2020, constatou-se o ataque de 86% das árvores-armadilha verificadas (Gráfico 5).

Gráfico 5: Relação entre árvores-armadilha verificadas e atacadas.
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✓Poda
A desrama (poda) é a operação que visa à melhoria da qualidade da madeira. A

ausência de nós confere à madeira alto valor de mercado, sem contar os benefícios futuros nas
atividades de manejo florestal. No ano de 2020 foram desramadas mais de 1 milhão de árvores,
reduzindo a competição e otimizando a captação de luz, melhorando assim a produtividade do
povoamento e a qualidade da madeira.

15. COMANDO DE ESTRADAS

Nas atividades florestais, a rede viária é de suma importância, pois é responsável
por todo o escoamento da produção, além de permitir o acesso das demais atividades
relacionadas ao manejo da floresta. A manutenção de estradas é essencial para que haja a
redução da erosão, reduzindo o impacto da água das chuvas com o solo.

A empresa dispõe de uma equipe responsável pela construção e manutenção de
estradas internas e de acesso aos projetos da empresa, trabalhando também em parcerias com
prefeituras em procedimentos de ajuda às comunidades vizinhas.

16. MANUTENÇÃO MECÂNICA

Junto à sede do Grupo FRAMEPORT®, a empresa conta com uma equipe técnica e
instalações completas para a manutenção diesel e elétrica, garantindo assim o bom
funcionamento e melhoria dos equipamentos no campo.
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17. MAPEAMENTO DIGITAL

Todas as áreas de manejo da empresa encontram-se mapeadas e georreferencidas
ao sistema geodésico brasileiro, identificadas com a tipologia de uso do solo presente em cada
propriedade. Esta atividade é realizada pela equipe do Departamento Florestal da empresa, que
dispõem de alta tecnologia em equipamentos e softwares para mapeamento.

Os mapas descrevem todas as tipologias florestais, como cursos d’água, áreas de
proteção ambiental, estradas, talhões, sistema de manejo. Com a utilização do SIG (Sistema de
Informações Geográficas), todas as informações necessárias para a gestão florestal estão
disponíveis para consulta, auxiliando os gestores no planejamento.

Figura 3: Mapa Operacional.
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18. INVENTÁRIO

O objetivo desta atividade é acompanhar o crescimento e o rendimento da
floresta, através do Incremento Médio Anual (IMA), Incremento Corrente Anual (ICA) e Área
Basal (G), obtendo-se assim parâmetros para definição do manejo e da época que devem ser
realizadas intervenções. Além disso, através dos dados obtidos, pode-se estimar o estoque
quantitativo e qualitativo da madeira.

A instalação das amostras de inventário ocorre nos povoamentos, a partir dos 6
anos de idade, de forma aleatória a partir do sorteio com auxílio de um software de Sistema
de Informações Geográficas (SIG), recobrindo toda a área de efetivo plantio. Estas amostras
são retangulares e permanentes, ou seja, as mensurações dos diâmetros e das alturas
ocorrem anualmente.

Após o processamento do Inventário no Departamento Florestal, a análise dos
dados auxiliam na tomada de decisão das melhores técnicas e períodos para a execução de
intervenções. Em 2020 foram inventariadas 1.474 amostras.
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19. DESBASTE

O desbaste nada mais é que uma intervenção silvicultural, a qual visa obter o
máximo de produção por unidade área, com árvores de alta qualidade, buscando assim
atender a demanda da empresa associada. Esta intervenção é realizada através de análises
técnicas embasadas nas variáveis de crescimento monitoradas e obtidas anualmente através
do inventário florestal, identificando-se o ponto de “maturação” do povoamento.

A atividade do desbaste é executada de forma mecanizada, sendo o sistema de
colheita empregado o de toras curtas (cut-to-length), onde as árvores são derrubadas e
processadas no mesmo local com a utilização de Harvesters, sendo as toras posteriormente
extraídas para o local de transporte na forma de baldeio com os Forwarders.

20. COLHEITA

A colheita florestal compreende o conjunto de atividades executadas visando à
extração da madeira até o local de transporte. Atualmente esta atividade é desenvolvida de
forma mecanizada, sendo o sistema empregado o de toras longas ou fuste (tree-length), onde a
árvore é semiprocessada (desgalhamento e destopamento) no local da derrubada pelo
Harvester, extraindo-se os fustes para a margem da estrada na forma de arraste com o Skidder,
sendo posteriormente processada em toras com outro Harvester conforme o sortimento
solicitado.

A utilização destes equipamentos proporcionam melhores aproveitamentos da
madeira e rendimento das operações de carregamento e colheita, garantindo também maior
conforto e segurança aos colaboradores.
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21. SEGURANÇA NO TRABALHO
É política da Empresa Juliana Florestal Ltda. a preservação do meio ambiente e a

manutenção das condições seguras e saudáveis de trabalho a seus colaboradores. A empresa
conta com o Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho atuando nas fases de
antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos Riscos Ambientais e de Acidentes,
obedecendo especificamente a NR-31 e demais Normas Regulamentadoras vigentes.

A CIPATR (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural) trabalha
em conjunto com o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho), sendo responsável pela orientação da segurança dos colaboradores da empresa,
prevenindo acidentes do trabalho, melhorando a higiene e a saúde dos colaboradores através de
inspeções nos locais de trabalho, além do desenvolvimento de atividades de prevenção de
incêndios.

Através dos indicadores como o número de acidentes de trabalho pode-se verificar
que as atividades florestais apesar de possuírem um alto risco na empresa, as ocorrências de
acidentes são baixas, sendo que em 2020 houve apenas 3 acidentes de trabalho (Gráfico 6).

Gráfico 6: Ocorrência de acidentes de trabalho.Juliana Florestal Ltda.



22. TREINAMENTOS

A Juliana Florestal Ltda. visa dar oportunidade de crescimento profissional a
todos os colaboradores. Desta forma, são fornecidos cursos e treinamentos gratuitos, muitas
vezes em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-SC). Alguns
treinamentos fornecidos pela empresa são:

• Treinamento de integração para conhecimentos gerais em segurança do trabalho,
máquinas e equipamentos da empresa para todos os colaboradores admitidos na
empresa;

• Treinamentos específicos da atividade a ser executada em forma de procedimentos de
segurança;

• Treinamentos da necessidade e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual para
todos os colaboradores da empresa;

• Curso para componentes da CIPATR;
• Curso e reciclagem em manutenção e operação de motosserras;
• Curso para Operadores de Máquinas Pesadas;
• Treinamentos de Primeiros Socorros;
• Reuniões realizadas pelos supervisores em todas as áreas florestais com os colaboradores

em forma de Diálogo de Segurança;
• Palestras periódicas abordando Segurança e Higiene do trabalho a todos os

colaboradores da empresa;
• Treinamentos específicos do manuseio de produtos agrotóxicos e inflamáveis.

No ano de 2020, os colaboradores da Juliana Florestal Ltda. realizaram um total
de 1.122,70 horas em 133 treinamentos realizados tanto internamente, quanto por outras
instituições e empresas, abrangendo treinamentos administrativos, comportamentais e
técnicos.
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23. GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental da empresa está diretamente relacionada com a
conservação e preservação de áreas remanescentes, proteção dos recursos hídricos e a
recuperação de áreas degradadas. Através de treinamento, orientação e fornecimento de
materiais explicativos, a empresa busca sensibilizar e conscientizar colaboradores e
comunidades vizinhas sobre a importância que cada indivíduo tem na preservação dos
recursos hídricos, das florestas remanescentes e dos animais silvestres.

Através de medidas mitigadoras como a delimitação de reservas legais, das
preservações permanentes e da utilização do solo de maneira racional, garante-se que as
gerações futuras tenham a possibilidade de desfrutar dos recursos naturais ainda hoje
existentes.
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Através do estudo de
caracterização da fauna foram
identificadas as espécies que
compõem as diferentes
fitofisionomias encontradas nas
áreas manejadas da empresa.

A crescente manifestação
da fauna, monitorado através de
relatos, fotografias e monitoramento
é um indicativo de que os trabalhos
de conscientização e medidas
operacionais corretas estão
funcionando.

Juliana Florestal Ltda.
Quadro 1: Relação de espécies da fauna encontradas nas florestas 

Secundárias de Sucessão Avançada dos projetos da Juliana Florestal Ltda.



Nas faixas marginais aos recursos hídricos onde havia plantios de pinus
antigos, com alterações ocorridas na legislação ambiental e em desacordo com a nova
legislação, a empresa vem promovendo a recuperação através de técnicas que visam
acelerar os processos de sucessão ecológica.

Através de uma consulta realizada na Resolução CONSEMA Nº 51, de 05 de
dezembro de 2014, a qual reconhece a lista oficial das espécies da flora ameaçada de
extinção no estado de Santa Catarina, pode-se identificar algumas espécies da flora
ameaçadas de extinção existentes nas áreas de manejo da empresa, conforme
descritas na Quadro 2.

Por meio de medidas de proteção, a empresa mantêm preservados os
habitats naturais dessas espécies e realiza o enriquecimento desses ambientes através
da produção de mudas nativas, as quais são oriundas de sementes coletadas distantes
dos locais onde serão introduzidas as mudas, aumentando assim a variabilidade
genética dessas espécies. Essas espécies são encontradas em grande quantidade nas
áreas de reserva legal e preservação permanente.

Juliana Florestal Ltda.

Quadro 2: Relação de espécies da flora ameaçadas de extinção existentes nas áreas de manejo a empresa.

Família Nome Científico Nome Popular

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro do Paraná

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. Xaxim

Lauraceae Ocotea odorifera Rohwer Canela Sassafrás

Lauraceae Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso Imbuia

Podocarpaceae Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Pinheiro-bravo



24. MONITORAMENTO DE MICROBACIAS
HIDROGRÁFICAS

O monitoramento das bacias hidrográficas visa analisar o comportamento do
fluxo da água e seu ciclo hidrológico ao decorrer dos anos, verificando a interferência
sofrida nos cursos d’água devido às atividades de manejo desenvolvidas na empresa.

Através da medição dos vertedouros triangulares e seções transversais obtém-se
a vazão, variável importante e que interfere na qualidade da água, nos organismos que
vivem e seus habitats, nos sedimentos na coluna d’água e na concentração de oxigênio
dissolvido.

25. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA
PROTEÇÃO DOS RECURSOS BIOLÓGICOS
• Proibição da caça, já em vigor desde o início das atividades da empresa;
• Antes da realização da atividade de desbaste e corte raso, realização da verificação

prévia da existência de ninhos, tocas, abrigos, refúgios, carreiros e trilhas, e efetivação
de medidas de proteção a esses nichos;

• Realização do adensamento e enriquecimento das áreas de proteção ambiental e APP’s;
• Procedimentos formais para o manuseio de Materiais Residuais das Operações

Florestais;
• Realização de reuniões, encontros e treinamentos para conscientização dos

colaboradores, familiares, confrontantes e visitantes visando a proteção e preservação
dos animais, aves e seus ninhos, tocas, abrigos, refúgios, carreiros e trilhas, como
também os recursos hídricos e da flora;

• Implantação de placas educativas nas fazendas referentes aos cuidados com o meio
ambiente, proteção e prevenção a incêndios florestais e identificando Áreas de Reserva
Legal e Preservação Permanente;

• Disponibilização de um canal direto de comunicação através de telefone com
atendimento 24 horas na empresa, com intuito de fornecer às comunidades do entorno
um canal de diálogo para ocorrências de emergências, reclamações, informações e
denúncias.
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26. AVALIAÇÕES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para identificação dos principais impactos ambientais aos meios físicos, bióticos e
antrópicos gerados pelas operações de manejo florestal da empresa, desenvolveu-se uma
matriz para avaliação dos impactos. Através da avaliação desta matriz gera-se um relatório
denominado MASP (Método de Análise e Soluções de Problemas). Para gerar as estimativas
dos impactos são empregados atributos como: interação, qualificação, relação causa/efeito,
abrangência, duração, reversibilidade, momento e magnitude. Com a descrição e qualificação
de todos os impactos ambientais detectados para cada operação florestal, são estabelecidas
todas as possibilidades de mitigação e recomendações para minimizar os impactos potenciais.

27. ÁREAS DE ALTO VALOR PARA
CONSERVAÇÃO

O projeto Juliana IX localizado no distrito de São Sebastião do Sul, Município de
Lebon Régis-SC foi identificado após estudos como um dos remanescentes florestais que
possui valores ambientais de caráter excepcional para a região, atribuindo a ele a
denominação de Área de Alto Valor de Conservação. Nesta área são realizados
monitoramentos através da aplicação do princípio da precaução, com o objetivo de evitar ou
amenizar quaisquer ameaças que venham a interferir no atributo identificado.



Tabela 1: Relação de espécies da flora encontrada na FAVC São Sebastião do Sul.

Visando auxiliar no
embasamento dos projetos de
proteção, enriquecimento e
recuperação da vegetação nativa
existente na Floresta com Alto
Valor de Conservação (FAVC) e
demais áreas denominadas
como de conservação, realiza-se
estudos sobre a composição
florística, fitossociológica, fauna
e regeneração natural das
comunidades arbóreas
existentes na área de alto valor
de conservação, contemplando
os diferentes estágios de
sucessão encontrados.

Os monitoramentos
na FAVC apontam que os valores
de conservação estão
aumentando a cada
monitoramento, sendo este um
indicativo que as práticas
adotadas pela empresa surtiram
efeito positivo sobre estas.
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Família Nome Cientifico da espécie Nome Popular

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis Marchand Bugreiro

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Erva-mate

Ilex dumosa Reissek Cogonha

Ilex theazans Mart. Caúna

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro-do-paraná

Gochnatia polymorpha (Lessing) Cabrera Cambará

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme Vassourão-branco

Vernonia discolor (Spreng.) Less. Vassourão-preto

Jacaranda puberulla Chamisso Caroba

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê-Roxo

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke Pimenteira

Clethraceae Clethra scabra Pers. Carne-de-vaca

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. Guaraperê

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. Xaxim

Sapium glandulatum (Vell.) Pax Leiteiro

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs Branquilho

Inga vera Willd. Ingá

Mimosa scabrella Benth. Bracatinga

Flacourtiaceae Casearia decandra Jacq. Guaçatunga

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canela Imbuia

Ocotea odorifera Rohwer Canela Sassafrás

Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso Imbuia

Ocotea pulchella (Nees) Mez Canela Lageana

Ocotea indecora (Schott) Mez Canela Preta

Persea pyrifolia Nees Pau-andrade

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Capororoquinha

Myrsine gardneriana DC. Capororoca vermelha

Myrsine umbellata Mart. Capororocão

Calyptranthes concinna DC. Guamirim facho

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg Sete-capotes

Eugenia handroana D. Legrand Guamirim-vermelho

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand Guamirim branco

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Guamirim

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg Cambui

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotzsch Carvalho-brasileiro

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-brabo

Rubiaceae Coutea sp. Quina

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-cadela

Salicaceae Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler Agulheiro

Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. Vacum

Matayba elaeagnoides Radlk. Camboatá Branco

Não Identificadas Não Identificadas Desconhecido

Stiracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. Canela Raposa

Symplocaceae Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Sete sangrias

Winteraceae Drimys brasiliensis Miers Cataia

Sapindaceae

Myrtaceae

Myrsinaceae

Lauraceae

Fabaceae

Euphorbiaceae

Bignoniaceae

Asteraceae

Aquifoliaceae



28. GESTÃO SOCIAL

A empresa executa o seu papel social e econômico para colaboradores,
familiares e comunidades de entorno através de ações como:

• Geração de empregos e renda para a comunidade local, totalizando 129
colaboradores de diversas cidades da região;

• Fornecimento de marmitas de qualidade no almoço para todos os colaboradores no
campo, produzidas diariamente de acordo com acompanhamento de nutricionistas;

• Consultas periódicas, clínicas e odontológicas aos colaboradores da empresa e seus
familiares, totalizando 77 consultas periódicas, 45 consultas clínicas e 79 consultas
odontológicas no ano de 2020;

• Convênios com médicos e agendamento de consultas em várias áreas de
especialização para colaboradores e familiares;

• Disponibilização de plano de saúde aos colaboradores (UNIMED);
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• Disponibilização de vagas no Projeto Pescar, que tem por objetivo auxiliar jovens
entre 15 e 18 anos em condições de vulnerabilidade social, ministrando aulas que
vão desde o bom comportamento, com disciplinas regulares e também com
noções de silvicultura e manejo;

• Visitas às propriedades rurais próximas das fazendas da empresa;

• Parcerias junto às prefeituras, auxiliando proprietários rurais na construção de
açudes, estradas e acessos às propriedades, facilitando o deslocamento das
comunidades vizinhas;

• Natal na floresta, com a distribuição de brinquedos e doces para as crianças que
residem nas fazendas da empresa;

• Fornecimento mensalmente de cestas básicas para todos colaboradores;

• Habitação gratuita com 15 casas disponíveis para moradia, onde atualmente 7
famílias utilizam as casas;

• Produção de mudas de espécies nativas frutíferas e ornamentais;

• Embelezamento das Vilas Operárias;
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• Abertura de áreas para visitas técnicas às universidades e para uso de
recreação, como a visitação de escolas para o desenvolvimento de atividades
ligadas à preservação do meio ambiente;

• Palestras ministradas nas comunidades e escolas sobre assuntos ligados à
preservação do meio ambiente, com campanhas realizadas no dia do meio
ambiente, recebendo estudantes e palestrando sobre a importância da
preservação dos recursos naturais; revitalizando os córregos próximos à
unidade fabril e entrega de mudas nativas para colaboradores e comunidade;

• Em caso de doença;
• Transporte gratuito a partir da unidade de trabalho até a sede e a cidade

e vice-versa:
• Abastecimento (compra em mercado) mensal;

• Treinamentos como o Profissional e Ergonomia, de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT), sobre o ciclo produtivo da madeira e demais treinamentos
internos;

• Orientação Social;

• Programa de Ouvidoria FRAMEPORT, onde os colaboradores contribuem para
um melhor desempenho das atividades expondo suas sugestões, opiniões e
críticas de forma sigilosa;
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• Parceria com Universidades no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa na
área de manejo florestal e disponibilização de estágios semestralmente para o
curso de Engenharia Florestal;

• Auxilio Educação para os colaboradores através de parceria com a UNIARP
(Universidade Alto Vale do Rio do Peixe);

• Incentivo ao esporte amador e recreação;

• A empresa participa do Programa Nacional Jovem Aprendiz, proporcionando
aos jovens uma oportunidade do seu primeiro emprego, auxiliando a obtenção
de conhecimentos voltados para a área Florestal e administrativa, obtendo uma
ampla bagagem de conhecimentos e favorecendo o seu futuro profissional,
abrindo portas para o mercado de trabalho;

• A avaliação de impacto social que representa a mensuração das alterações
sociais ocorridas e/ou percebidas em determinadas localidades onde a empresa
desenvolve suas atividades é uma ferramenta de diagnóstico utilizada na gestão
social. Essa avaliação tem como objetivo principal identificar os principais
impactos e as queixas ocorridas nas comunidades onde a empresa Juliana
Florestal Ltda. atua;

• Entrega de panfletos informativos em todas as comunidades que sofrem
interferências diretas das atividades de manejo da empresa.

Juliana Florestal Ltda.



29. PESQUISAS

• Produtividade Potencial do Pinus no Brasil - PPPIB: Para aprimorar de forma rápida e
eficiente o conhecimento sobre a cultura do Pinus, em termos de produção e
sustentabilidade, constituiu-se em 2006 o Programa Cooperativo sobre Pesquisa do Pinus
no Brasil (PPPIB) do IPEF, congregando esforços de diversas empresas florestais que
atuam no manejo de florestas de Pinus.

• Os projetos estabelecidos visam estudar os processos que controlam o crescimento do
Pinus subtropical (Pinus taeda) e tropical (Pinus caribaea var. hondurensis), a nível de
acícula, árvore e povoamento, sob efeito de diferentes regimes hídricos, regimes
nutricionais, sistemas de manejo (sem e com desbaste) e qualidade operacional
(estratificação de plantio). No entanto, o PPPIB, também investiga as questões relativas às
interações destas florestas com o meio-ambiente, no tocante à sustentabilidade da
produção e sua associação com o uso e eficiência do uso dos recursos naturais,
notadamente água e nutrientes. Todas estas questões foram estruturadas de forma a
serem respondidas utilizando-se delineamentos experimentais e localizações apropriadas.

• Parceria com Universidades: A empresa possui parcerias com Universidades que realizam
trabalhos de pesquisas do âmbito do manejo florestal, focando no desenvolvimento de
técnicas e ferramentas que auxiliam na gestão florestal. Possui também programa de
estágios que contribuem para a formação acadêmica de alunos do curso de Engenharia
Florestal e Agronomia.
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30. PLANO DE MONITORAMENTO

Na busca constante do cumprimento de metas com foco na eficiência, produtividade e
atendimento dos princípios e bom manejo pregados pelo FSC®, diversos monitoramentos contínuos são
efetuados para avaliar a evolução das atividades desenvolvidas pela empresa ao longo do tempo. Com os
indicadores obtidos nos monitoramentos são estabelecidos planos e metas a serem alcançadas, sendo
atualizados periodicamente e inclusos anualmente no plano de manejo da empresa. Os principais resultados
dos monitoramentos efetuados em 2020 estão expressos no Quadro 3.

Quadro 3: Monitoramentos.

Juliana Florestal Ltda.

Continua...

MONITORAMENTOS INDICADORES METAS RESULTADOS 2020

Índice de Incêndios
FMA – Formula de 

Monte Alegre

Gerar alerta sobre a ocorrência de incêndios florestais, a fim de evitar danos 

e perdas.

Houve 1 relato, porém sem ocorrência de 

danos ou perdas.

Microbacias Vazão
Avaliar a interferência sofrida nos cursos d’água devido às atividades de 

manejo da empresa.

Vazão média das microbacias:

- Microbacia 1: 19,1 l/s

- Microbacia 2: 16,8 l/s

- Microbacia 3: 30,2 l/s

- Microbacia 4: 40,0 l/s

- Microbacia 5: 29,0 l/s

Fauna
Diversidade e 

frequência
Verificar a flutuação e diversificação populacional da fauna.

No último monitoramento realizado (2021) 

houve 20 registros, com 6 espécies diferentes.

Vespa-da-Madeira
Árvores-armadilha 

atacadas

Analisar a propagação do ataque da vespa-da-madeira e aumentar a 

disseminação do nematoide (agente de controle biológico).

86% de árvores-armadilha atacadas e 

aplicadas com nematoide.

Formigas Cortadeiras Formicida utilizado
Analisar o consumo de isca formicida granulada visando à redução do seu 

consumo e o combate efetivo.
0,270 Kg/ha utilizados em 449,74 ha.

Viveiro Florestal

- Taxa de germinação 

e produção de mudas 

de Pinus taeda L.;

- Produção de mudas 

nativas.

- Acompanhar a taxa de germinação de sementes de Pinus taeda L. para 

reduzir o descarte de mudas após a germinação;

- Analisar a quantidade de mudas comercializadas e enviadas ao campo;

- Elevar e diversificar a produção de mudas nativas para doação, 

enriquecimento e recuperação de áreas degradadas.

- Utilização de 2.376.648 sementes, com taxa 

de germinação de 87%;

- 583.408 mudas enviadas ao campo e 

274.536 mudas comercializadas;

- 14.079 mudas nativas produzidas.



MONITORAMENTOS INDICADORES METAS RESULTADOS 2020

Saúde e Segurança

- Consultas periódicas, clínicas e 

odontológicas;

- Diálogos de Segurança 

efetuados;

- Acidentes de trabalho.

- Melhorar a saúde dos colaboradores;

- Abordar diversos temas nos diálogos de segurança, como: 

Certificação; Segurança, EPI’s e Acidentes; Treinamentos, 

CIPATR e NR’s; Operacional; Organização, Higiene e 

Limpeza; Meio ambiente; e Comportamento e Sugestões;

- Instruir e orientar para a redução/eliminação de acidentes 

de trabalho.

- 77 consultas periódicas, 45 consultas clínicas e 

79 consultas odontológicas efetuadas;

- 813 diálogos de segurança realizados;

- 3 acidentes registrados.

Treinamentos

Treinamentos realizados tanto 

internamente, quanto por outras 

instituições e empresas

Aumentar e melhorar a capacitação dos colaboradores em 

treinamentos administrativos, comportamentais e técnicos.
1.122,70 horas em 133 treinamentos realizados.

Diagnóstico Social
Dados socioeconômicos das 

comunidades de entorno

Expandir o banco de dados com as informações das 

comunidades adjacentes, identificando como a influência 

das atividades de manejo da empresa interferem sobre o 

seu cotidiano, avaliando e mitigando os impactos gerados.

- Realização de 6 pesquisas de impacto social 

pré-atividade e 5 pesquisas de impacto social 

pós-atividade.

Integração Social
Criação de perspectivas à 

população local

- Geração de empregos;

- Geração de vagas de estágio;

- Geração de vagas para menor aprendiz.

- 15 colaboradores contratados.

- 4 estagiários;

- 2 menores aprendizes.

Impacto Social

Solicitações, relatos e queixas 

das comunidades através dos 

canais de diálogo

Atender as solicitações possíveis e solucionar eventuais 

queixas a fim de manter e melhorar a relação com a 

comunidade.

21 solicitações, relatos e queixas geradas e 

atendidas.

Ambiental Social
Palestras e campanhas 

educativas

Estreitar os laços entre a comunidade e a empresa, visando 

à formação de propagadores de conservação ambiental.

- Realizada a entrega/doação de 1.303 mudas 

nativas à comunidade;

- Auxílio na melhoria de estradas municipais;

- Áreas cedidas ao desenvolvimento de trilhas e 

práticas esportivas;

Projeto Pescar Formação de alunos

Proporcionar à jovens em situação de vulnerabilidade social 

a possibilidade de profissionalização, lapidando a conduta 

pessoal e de cidadão.

26 alunos formados.

Pluviométrico Precipitação
Verificar a influência da precipitação sobre o crescimento 

dos povoamentos florestais.
Precipitação anual acumulada de 1.276,80 mm.

Plantio Área plantada Analisar as áreas em implantações florestais. Área plantada de 387,86 ha.

Roçada Área roçada
Proporcionar ferramentas para o controle, monitoramento e 

planejamento da atividade executada.
Área roçada de 1.379,59 ha.

Continuação

Quadro 3: Monitoramentos. Continua...

Juliana Florestal Ltda.



Quadro 3: Monitoramentos.
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MONITORAMENTOS INDICADORES METAS RESULTADOS 2020

Volume de Colheita

Volume de madeira 

extraído das atividades 

de corte raso e desbaste

Realizar a gestão do volume de madeira extraído 

atendendo a demanda do grupo FRAMEPORT®.

214.203,39 t de madeira extraída:

- Corte Raso: 71.776,99 t.

- Desbaste: 142.426,39 t.

Alteração da paisagem
Área de Colheita em 

Regime de Corte Raso

Acompanhar o desenvolvimento da atividade para minimizar 

os possíveis impactos no âmbito social e ambiental.
146,64 ha realizados de corte raso.

Inventário Florestal

Amostras inventariadas;

Incremento Médio Anual;

Volume estocado.

Quantificar e qualificar os maciços florestais manejados.

- 1.474 amostras inventariadas;

- Incremento Médio Anual dos Projetos: 28,19 m³/ha/ano;

- Volume estocado: 2.595.867,34 m³.

Flora
Incremento em área 

basal

Garantir que as áreas de proteção da AAVC tenham 

aumento no atributo identificado.

No último monitoramento realizado (2020), constatou-se 

61,84 m² de área basal, com incremento de 9,87 m² em 

relação a 2017.

Auditoria Interna da 

Qualidade
Qualidade

Melhorar e manter a qualidade das atividades 

desenvolvidas a campo por meio de auditorias.
Avaliação média anual de 82% de qualidade.

Contaminação de Solo
Quantidade de solo 

contaminado

Coletar e enviar o solo contaminado por produtos químicos 

(óleos, graxas, combustíveis) à Frameport para adequada 

destinação.

216 Kg coletados e destinados adequadamente.

Construção e Manutenção 

de Estradas Florestais
Horas trabalhadas

Construir e realizar manutenções nos acessos aos Projetos 

florestais, facilitando a trafegabilidade da comunidade e 

reduzindo os impactos causados pelo transporte da 

madeira.

7.901,98 horas utilizadas.

Construção e Manutenção 

de Cercas
Horas trabalhadas

Limitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas aos 

Projetos florestais da empresa através da construção e 

manutenção de cercas.

309,83 horas desprendidas.

Ruído
Ruídos das operações 

florestais

Mensurar o ruído das operações florestais e em caso de 

necessidade proteger os colaboradores com os EPI’s 

adequados.

Média de 81,54 dB de todas as operações florestais.

Manutenção Preventiva
Horas de manutenções 

preventivas

Manter os equipamentos em perfeito funcionamento, 

reduzindo paradas por manutenções corretivas.
709,65 horas em manutenções preventivas executadas.

Continuação



31. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Juliana Florestal Ltda. disponibiliza um canal de comunicação direto com a comunidade pelo
telefone (49) 3561-6600. Este canal de diálogo permite uma melhor comunicação e envolvimento com as
comunidades influenciadas pelo manejo executado da empresa.

As solicitações, reclamações, comentários e elogios são registrados formalmente em documento
denominado de Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), onde tais questionamentos são
encaminhados para cada responsável e acompanhados para sua efetiva resolução e conclusão.

O número do telefone para contato também é disponibilizado nos panfletos à comunidade por
meio de entrevistas sociais, bem como nas placas que identificam os projetos florestais.

No caso de dúvidas ou sugestões a respeito do Resumo do Plano de Manejo, além do canal direto
para comunicação via telefone, a empresa dispõe de website e e-mail:

Rua Luiz Caetano Francio, 487
89503-220, CAÇADOR-S.C.

Registro no IBAMA nº 54739
Inscrição no CREA-SC nº 011661-6
CGC-MF nº 83 848.309/0001-63

Inscrição Estadual nº 253.701.856
Website: www.frameport.com.br

E-mail: julianaflorestal@frameport.com.br
Telefone: ++ 55 49 3561 6600

Whatsapp: ++55 49 99964-8211
Juliana Florestal Ltda.

http://www.frameport.com.br/site/
mailto:julianaflorestal@frameport.com.br


“Uma equipe de vanguarda trabalhando para assegurar o fornecimento de matéria-prima 
para a empresa associada Frame Madeiras Especiais Ltda., garantindo com isto a manutenção 
de empregos e oportunidades, gerando progresso e bem-estar para a comunidade. Através do 
uso racional dos recursos disponíveis proporciona a resiliência dos meios exauridos e realiza a 

conservação e proteção ambiental.

Uma empresa trabalhando no presente, plantando o futuro!”

Juliana Florestal Ltda.


